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Belangrijke wijzigingen voor het nieuwe schooljaar  
 nieuwe regeling voor de refter 

 De kleuters zullen volgend schooljaar in hun klasje eten.   

 De leerlingen van de lagere school zullen voortaan gebruik kunnen maken van een refter van het 
secundair.  

 Er zal voortaan enkel water geschonken worden. Tijdens de wintermaanden is er voor de lagere 
school weer soep op donderdagmiddag.  

 Vanaf volgend schooljaar worden de zg. ‘Aiki noodles’ en aanverwanten verboden. Leerlingen mogen 
wel nog een restje van bv. een vorig avondmaal opwarmen als zij dat bij hebben in  plaats van bo-
terhammen.  

 We vragen opnieuw om boterhammen te verpakken in een goed sluitende brooddoos, liefst met een 
elastiek errond.   

 verhuis van de klassen in de kleuterschool 

 Alle 2,5 - 3-jarigen zullen vanaf volgend schooljaar in de gang aan de kleuterspeelzaal zitten.  
Alle 4- en 5-jarigen zitten in de vier klassen in de tuin.   

 schooltoeslag en maximumfactuur 

 De aanvraag voor schooltoeslag gebeurt voortaan automatisch wanneer je daar recht op hebt. Je 
hoeft hier zelf geen aanvraag meer voor te doen.   

 De maximumfactuur wordt voor de lagere school verhoogd met €5 en komt nu op €90 per school-
jaar.   

 Vernieuwde werking van het CLB 

 Het CLB vernieuwt haar werking. Een uitgebreide toelichting hierbij kan u vinden in het schoolre-
glement voor schooljaar 2019-2020. Hiervoor verwijzen we je naar onze website www.dekade.be.  
Ankerfiguur voor onze school: Fatma Ibrahimi.   

 ‘Vruitdag’ 

 Tijdens de maanden september, oktober, mei en juni zullen onze leerlingen op vrijdag een extra 
stuk fruit krijgen. Dit zal afwisselend een appel, een peer, een banaan en een stuk seizoensfruit 
zijn. Dit project wordt gesponsord en mogelijk gemaakt door Lions Club Boom Rupelstreek en Spar 
Express Boom.  

Start nieuwe schooljaar  
Het nieuwe schooljaar start op maandag  
2 september.  
 
We verwachten alle leerlingen om 8.30u in hun nieu-
we klas. Iedereen kreeg een briefje mee waarop 
staat in welke klas hij of zij zal zitten, spannend... 

Maar eerst: 2 maanden vakantie!!  



Vrije plaatsen op onze school :  
 
kinderen van het geboortejaar 2013 : 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar  2014: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2015 : 1 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2016: 0 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2017: 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het eerste leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het tweede leerjaar: 0 vrije plaatsen  
leerlingen voor het derde leerjaar: 1 vrije plaats 
 
 
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.  

Onverwacht bezoek op onze zzzzzzzzzchool    

Begin deze week besliste een koningin en haar bijenvolkje om even bij ons te komen verpozen op de kleuter-
speelplaats.  Wel 6000 bijen zoemden rond om zich uiteindelijk te nestelen in de grote boom. Een echte im-
ker, Boer Gert van kinderboerderij Het Gulderijtje, is de bijenzwerm uit de boom komen halen. Voor onze 
kleuters en leerlingen een spannende belevenis om dit mee te maken!  

De bijen hebben ondertussen een nieuwe 
thuis gekregen in de kinderboerderij ‘Het 
Gulderijtje’ in Zemst, dankuwel Boer Gert!   

Afscheid….. 

We nemen ook dit jaar weer afscheid van onze zesdeklassers. We hebben hen doorheen de jaren leren kennen en 
zien groeien in al hun facetten: hun talenten, hun sterke kanten, hun mooie eigenschappen.  Al ging het misschien 
niet altijd over rozen,  we hebben  ze zien evolueren tot evenwichtige jongvolwassenen, klaar voor de grote wereld 
van het secundair onderwijs.   Het ga jullie goed jongens en meisjes! En… tot ziens!   

 


