
Wilsele, 30 augustus 2017 

  

  

 

Beste ouders, 

Van harte welkom op de opendeur 

van woensdag 30 augustus van 

18.00 uur tot 20.00 uur. 

U kunt kennismaken met de 

leerkracht van uw kind en de eerste 

informatie voor het nieuwe 

schooljaar ontvangen. 

   

 

De bestellingen voor warme 

maaltijden, tijdschriften… bezorgt u 

ten laatste maandag 4 september. 

Warme maaltijden zijn verkrijgbaar 

vanaf donderdag 7 september. 

Het schoolreglement kunt u vinden 

op de website onder: school – 

brochures. 

 

Via de website dient u zich in te 

schrijven op de nieuwsbrief van de 

school. In heel uitzonderlijke 

gevallen willen we u nog een 

papieren versie bezorgen. U meldt 

dit aan de leerkracht van uw kind. 

 

Eind vorig schooljaar deelden we u 

mee dat het middagtoezichtgeld per 

trimester aangerekend wordt (Zie 

nieuwsbrief op de website). U kunt 

nu aangeven hoe vaak uw kind op 

 

 

Wat mag  u nog verwachten? 

- Voor de kinderen van de lagere 

school is er een stand voorzien waar u 

de gymkledij kunt passen. 

- De kinderen van de lagere school 

kunnen hun boeken meenemen om 

te kaften (Voorzie een draagtas want 

men voorspelt minder goed weer). 

- Met de zorgcoördinator kunt u een 

afspraak maken indien gewenst (Juf 

Veerle of juf Kirstin). 

- De leerkracht bezorgt u documenten 

vb. de infobrief van de leerkracht, de 

goedkeuring van het 

schoolreglement, de bestelling van 

warme maaltijden… 

Indien u niet aanwezig kunt zijn, 

ontvangt u alle informatie op 1 

september. 

- De oudervereniging voorziet een 

hapje en tapje op de speelplaats van 

de kleuters. 

 

 

 



 

school blijft eten op de infobrief. 

Aangezien september voor iedereen 

een ‘dure’ maand is, wordt de eerste 

afrekening voorzien in oktober. 

   

 

  

 

Verkeer 

De school heeft een aanvraag 

ingediend om de parkeerplaatsen 

naast het nieuwe 

gemeenschapscentrum opnieuw vrij 

te geven. Tot op heden kregen wij 

hierop geen positief antwoord. 

Het zal dus erg druk worden in de 

Bosstraat. Wij vragen met aandrang 

om zoveel mogelijk met de fiets of te 

voet te komen. Zolang de zone voor 

de schoolpoorten niet vrijgegeven 

wordt, blijven onze leerkrachten de 

verkeersstroom nog begeleiden als 

‘gemachtigd opzichter’.  

 

   

 

 

Van harte een fijne start, 

Schoolteam ‘De Bosstraat’ 

Silia Robberechts 

Directeur 

 

Instapdagen 

 de eerste schooldag na de zomervakantie: 1 september 2017 

 de eerste schooldag na de herfstvakantie: 6 november 2017 

 de eerste schooldag na de kerstvakantie: 8 januari 2018 

 de eerste schooldag van februari: 1 februari 2018 

 de eerste schooldag na de krokusvakantie: 19 februari 2018 

 de eerste schooldag na de paasvakantie: 16 april 2018 

 de eerste schooldag na Hemelvaartsdag: 14 mei 2018 

Vakantie en verlofdagen maandag 2 oktober 2017: lokale verlofdag 

 woensdag 18 oktober 2017: pedagogische studiedag 

 maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017: herfstvakantie 

 maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018: kerstvakantie 

 woensdag 31 januari 2018: lokale verlofdag 

 maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18 februari 2018: krokusvakantie 



 

 maandag 2 april 2018 t.e.m. zondag 15 april 2018: paasvakantie 

 dinsdag 1 mei 2018: feest van de arbeid 

 woensdag 9 mei 2018: lokale verlofdag 

 donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartsdag 

 vrijdag 11 mei 2018: brugdag 

 maandag 21 mei 2018: pinkstermaandag 

 vrijdag 1 juni 2018: pedagogische studiedag 

 vrijdag 29 juni 2018: schorsing van de lessen in de namiddag 

Activiteiten  

 woensdag 30 augustus 2017: opendeurdag 18u – 20u 

 vrijdag 15 september 2017: ijsjesdag 

 zondag 24 september 2017: gezinsviering 

 vrijdag 22 september 2017: strapdag 

 woensdag 11 oktober 2017: grootouderfeest kleuterschool 

 zondag 15 oktober 2017: brunch 

 zondag 22 oktober 2017: brunch 

 vrijdag 10 november 2017: hotdogdag 

 zondag 3 december 2017: gezinsviering 

 dinsdag 5 december 2017: Sinterklaas 

 vrijdag 15 december 2017: kerstmarkt 

 woensdag 7 februari 2018: carnaval 

 woensdag 21 februari 2018: openklasdag 9u – 12u 

 donderdag 8 maart 2018: openklasdag 14u – 18u 

 vrijdag 23 maart 2018: hotdogdag 

 vrijdag 20 april 2018: sleep-in 3de kleuterklas 

 dinsdag 8 mei 2018: mama’s feest 

 woensdag 30 mei 2018: sportdag kleuterschool en 1ste leerjaar 

 donderdag 31 mei 2018: sportdag lagere school 

Meerdaagse uitstappen  

 openluchtklassen 1ste graad: maandag 12 maart t.e.m. woensdag 14 maart 2018 

 zeeklassen 2de graad: dinsdag 22 mei t.e.m. vrijdag 25 mei 2018 

 bosklassen 3de graad: maandag 12 maart t.e.m. vrijdag 16 maart 2018 

 

 

 


