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 Het is zover! De vakantie staat voor de deur!  

Voor we straks samen aftellen naar het laatste belsignaal zetten we hieronder nog 
een paar belangrijke zaken voor u op een rijtje. 

 

Wijzigingen in het schoolreglement 

 Drank om 10 uur :  Kleuters en leerlingen brengen eigen drank mee naar school voor tijdens de speel-
tijd. Uit gezondheidsoverwegingen mag dit enkel water zijn. Het water mag meegebracht worden in 
een goed afgesloten flesje. Om afval te besparen geven we de voorkeur aan een herbruikbare drink-
beker of drinkbus. Plastieken flesjes worden steeds terug naar huis genomen en worden niet op 
school weggegooid.  

 Sport op school : oudste kleuters zwemmen op dinsdagnamiddag vanaf januari 2018  
( 8 zwembeurten) . 
Leerlingen van de lagere school gaan zwemmen op dinsdagnamiddag (15 beurten per schooljaar) : 
tweewekelijks + extra sportactiviteit in de week waarin ze niet gaan zwemmen.   

 Oudercontacten kleuterschool : eind augustus : welkomdag voor alle kleuters + 2 individuele ouder-
contacten voor alle kleuters  

 Bijdrageregeling : zwemmen van 1 euro  naar 1,50 euro, openluchtklassen opgetrokken naar 425 euro 
(105 euro voor 3 dagen, 215 euro voor een week), middagtoezicht van 95 cent naar 1,10 euro (1 euro 
voor vaste ineters)  

 Verjaardagen : Op school worden geen individuele geschenkjes uitgedeeld. We kiezen ervoor om de 
verjaardag van de kleuter gezellig, samen in de klas te vieren en er een leuk samenzijn van te maken. 
Wilt u toch iets meegeven, kies dan iets uit deze mogelijkheden: koekje - cake - fruit - ijsje - pud-
ding - yoghurt. Snoep, kauwgom, chips en grote taarten worden NIET uitgedeeld in de klas.   

 Afhalen kleuters op einde schooldag : (Groot)ouders, broers en zussen wachten aan de speelplaats 
tot het belsignaal. Na het belsignaal mogen de kleuters aan de klas afgehaald worden.   

HET NIEUWE SCHOOLREGLEMENT IS INTEGRAAL TE RAADPLEGEN OP ONZE WEBSITE: www.dekade.be   

START SCHOOLJAAR 

Het nieuwe schooljaar 
start op vrijdag 1 sep-
tember. We verwachten 
de leerlingen om 8.30u 

in hun nieuwe klas.  Alle leerlingen 
hebben samen met hun rapport 
hun nieuwe klas doorgekregen.  
Omwille van het offerfeest zullen 
alle belangrijke mededelingen en 
uitdelen van materiaal uitgesteld 
worden tot maandag 4 september.  

BASDAG OP VRIJDAG 8 SEPTEMBER 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we de eerste vrijdag 
van het nieuwe schooljaar een dag zonder boekentas en les-
sen. Ook ditmaal hebben we gezorgd voor tal van leuke acti-
viteiten: dans, knutselen, springkastelen,… We kijken ernaar 
uit!  

Nieuw jaarthema schooljaar 2017—2018  

Na een spannende verkiezing werd er 
gekozen voor het thema SPROOKJES. 
Benieuwd wie er dan zal passeren bij het 
project en op het schoolfeest!  



We nemen afscheid van onze leerlingen van het zesde leerjaar 

Aan alle mooie liedjes komt een einde, zo ook aan de lagere schoolperiode van onze zesde-klassers.  
Afgelopen maandag was het hùn moment: de proclamatie. Na een spetterend optreden en de formele uitrei-
king van de rapporten werden de leerlingen en hun ouders getrakteerd op een uitgebreide receptie. Afslui-
ten doen we in stijl! Zesdeklassers, het ga jullie goed!  

Inschrijvingsprocedure : 

Kinderen geboren in 2015 die een broer of zus hebben bij ons op school kunnen zich inschrijven  

vanaf 1 september 2016.   Vanaf 1 maart vervalt deze voorrangsregel.  

De andere kinderen van het geboortejaar 2015 kunnen zich inschrijven vanaf 6 maart 2017.  Dit kan zolang er 

plaatsen beschikbaar zijn.   

Vrije plaatsen op onze school :  

kinderen van het geboortejaar 2011: 3 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2012 : 0 vrije plaats  

kinderen van het geboortejaar 2013 : 0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar  2014: 0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2015 : 14 vrije plaatsen  

 

Indien u uw kind wenst in te schrijven, gelieve op voorhand hiervoor een afspraak te maken met de directie 

via het nummer 03 / 880 27 40 of anne-mie.coopman@dekade.be   

Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of de identiteitskaart mee van uw kind.  

 

Mijn grootste wens! 

Er werd ons ingefluisterd dat Brend van Nimmen nog 1 
grote wens had op onze school: namelijk met een foto in 
de Baskrant komen.  Dit was in al die jaren nog nooit ge-
beurd, telkens viel hij net buiten de lens. 

Brend: hier sta je dan te blinken, net zoals al je klasge-
noten maandagavond, als een echte  student, klaar om de 
grote wereld in te stappen! 

 


