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Nieuwsbrief voor ouders
Laatste aflevering 19
maandag 27 juni 2022

Laatste schooldag
DONDERDAG 30 JUNI
wordt u bij droog weer, tussen 15.20u en 17.30u op de speelplaats een
drankje aangeboden om samen met de leerkrachten het schooljaar af te
sluiten.
Er is die dag opvang tot 17.30u, gelieve hier rekening mee te houden.
De lessen eindigen om 15.20u.

Oudercontacten
 Dinsdag 28 juni (uitgezonderd K3 en L6)
De oudercontacten gaan door in de klas van uw kind(eren).

Zwemmen
De 3de kleuterklas zwemt op maandag 27 juni.
Mee te brengen: zwemzak met badpak/zwembroek en handdoek.
Een badmuts krijg je van de school.

Proclamatie kleuters 3de kleuterklas- 6de leerjaar
Maandag 27 juni om 18u vindt de prijsuitreiking van de 3de kleuterklas
plaats.
Maandag 27 juni om 19.30u vindt de prijsuitreiking van het 6de leerjaar
plaats.

Geen vervroeging of verlenging van vakantie toegelaten!
Leerplichtige leerlingen/kleuters K3 die niet aanwezig zijn op donderdag 1
september en geen doktersattest kunnen voorleggen, zullen als onwettig
afwezig beschouwd worden. De school moet streng toezien op de naleving
van de leerplichtwet en rekent daarbij op de medewerking van de ouders.
We vragen jullie dan ook met aandrang de vakantie niet te verlengen en ook
niet vervroegd op vakantie te vertrekken.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Financiële afsluiting schooljaar 2021-2022
Binnenkort ontvangen de leerlingen de laatste factuur voor de voor- en
naschoolse opvang en de warme maaltijden. Gelieve de betalingstermijn te
respecteren en eventueel openstaande facturen tijdig te betalen.

Warme maaltijden en soep 2022-2023
Er zijn reeds warme maaltijden op donderdag 1 september voor kinderen die hun bestelling in
juni aan Kim Thiry doorgaven.
U dient een provisie van €55 voor warme maaltijden en €12 voor de soep te
storten op rekeningnummer BE47 7340327155 80 (met als mededeling de
klas en de naam van uw kind). Om organisatorische redenen is het enkel
mogelijk om elke dag een warme maaltijd te nuttigen (uitgezonderd
woensdag).
Bij stopzetting hiervan verwittigt u het secretariaat 1 maand op voorhand.
Godsdienstkeuzeformulieren
Ouders die de godsdienstkeuze van hun kind willen wijzigen voor het schooljaar 2022-2023,
dienen ons uiterlijk op 30/6 hun nieuwe keuze mee te delen. Na die datum staat de
onderwijsinspectie geen wijzigingen meer toe. Wilt u de keuze veranderen? Vraag dan een nieuw
keuzeformulier aan op het schoolsecretariaat.
Bij de ouders van de kleuters van de 3de kleuterklas wordt het keuzeformulier tijdens het
oudercontact einde juni ingevuld.
Doorschuifdag
Woensdag 29 juni maken de leerlingen en kleuters kennis met hun
klasleerkracht van volgend schooljaar.
Uitstappen:
- Maandag 27 juni gaan L1L2 naar het park en de speeltuin.
- Maandag 27 juni nemen L3L4 deel aan sportactiviteiten in Evere.
- Dinsdag 28 juni gaan K0K1 naar de binnenspeeltuin.
- Dinsdag 28 juni neemt de lagere school deel aan een sportdag in het Georges Henri Park te
Sint-Lambrechts-Woluwe.

-

-

Donderdag 30 juni krijgen de kinderen bij hun lunchpakket
frietjes aangeboden.
De infoavond vindt plaats op vrijdag 2 september om 18u voor
de kleuterschool en om 19u voor de lagere school.
Op de infoavond maakt u kennis met het leerkrachtenteam en zal
de directeur een algemene toelichting geven.
Een overzicht van de vakantiedagen, pedagogische studiedagen,
oudercontacten voor 2022-2023 vindt u hieronder.
Alle info vindt u ook op onze schoolwebsite www.bspapageno.be

Het BS PAPAGENO team dankt u voor het vertrouwen,
de fijne samenwerking en wenst u een rustgevende vakantie.
We zien elkaar terug op donderdag 1 september!

Verlof- en facultatieve dagen schooljaar 2022-2023
Onderstaande data staan ook op onze schoolwebsite.
Opgelet: het Franstalig onderwijs hanteert andere vakantieperiodes.
Start schooljaar: donderdag 1 september 2022
Eerste trimester
Pedagogische studiedag op woensdag 28 september 2022
Herfstvakantie van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november 2022
Wapenstilstand op vrijdag 11 november 2022
Pedagogische studiedag op woensdag 7 december 2022
Kerstvakantie van maandag 26 december 2022 t.e.m. vrijdag 6 januari 2023
Tweede trimester
Pedagogische studiedag op woensdag 8 februari 2023
Krokusvakantie van maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari 2023
Paasvakantie van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april 2023
Derde trimester
Dag van de arbeid op maandag 1 mei 2023
Pedagogische studiedag op woensdag 26 april 2023
woensdag 17 mei (facultatieve verlofdag), donderdag 18 en vrijdag 19 mei (Hemelvaart en
brugdag)
Pinkstermaandag 29 mei en facultatieve verlofdagen op dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei 2023
Weetjes
-

-

Infoavond op vrijdag 2 september om 18u voor de ouders van de kleuters en om 19u voor
de ouders van de leerlingen van de lagere school.
Oudercontacten: dinsdag 25 en donderdag 27 oktober, dinsdag 17 en donderdag 19
januari, dinsdag 28 maart en donderdag 30 maart, donderdag 29 juni (alle klassen behalve
K3 en L6)
Klassen die dinsdag oudercontact hebben: K0K1A, K3, L1, L3, L5
Klassen die donderdag oudercontact hebben: K0K1B, K2, L2, L4, L6
Openklasdag voor de lagere school op woensdag 21 september en voor de kleuters op
woensdag 14 september (8.35u-10u).
Feest bij de buren op vrijdag 10 februari
Schoolfeest op zaterdag 3 juni
Oudercomité op 19 september, 19 december, 23 januari, 24 april – telkens om 18.30u

De lessen eindigen op vrijdag 30 juni 2023!

