
Beste ouders

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar.
Wij wensen jullie een 
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend, 
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig 2023. 
Opnieuw zetten we ons als schoolteam in om
onze kinderen te vormen tot bekwame, 
bewuste leerlingen die al hun talenten kunnen
vormen in een vertrouwde en veilige omgeving. 

Graag danken we bij dit nieuwe jaar onze ongelofelijke
medewerkers die samen onze school maken: alle
leerkrachten, administratief bediende, opvangpersoneel,
poetsvrouw, klusjesman, vriendenkring, campusraad,
schoolbestuur, onze leesmoekes en vele andere
vrijwilligers!
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PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG

EETFESTIJN

26 januari is het het
jaarlijkse poëziefeest.
Ook op onze school zal
dit niet onopgemerkt
voorbij gaan.

Op woensdag 18 januari
is er geen school voor de
kinderen. Onze
leerkrachten verdiepen
zich die dag in het
zorgen voor een
krachtige
taalleeromgeving in de
klas en op onze school.

Op 4 en 5 februari vindt
ons eetfestijn plaats op
onze school. Meer info
volgt binnenkort.
Houden jullie deze data
vrij?

GEDICHTENDAG

Voor de komende maanden zijn we nog op zoek naar
mensen die zich willen engageren om op
woensdagochtend van 8u45 tot 9u30 een groepje te
begeleiden bij het lezen. Zo kunnen we via kleine
groepjes heel wat leeskansen bieden aan onze kinderen.
Heb je interesse of ken je iemand die samen met onze
kinderen iedere week wil lezen, laat het ons zeker weten!



Infoavond peuterklas
Op dinsdag 10 januari heten we alle ouders van harte welkom in onze
peuterklas waar juf Lobke de werking van onze instapklas uitlegt. 
Interesse? Kom dan zeker eens langs. Het infomoment start om 19u. 

Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024
Voor alle basisscholen in Erpe-Mere zullen de inschrijvingen voor volgend
schooljaar volgens een bepaalde procedure verlopen. In januari zal er vanuit 
de gemeente info gegeven worden via een filmpje én een infobrochure.
Toch nog vragen? Bel gerust!

Kinderen geboren in 2021 of kinderen (kleuter of lager) die een plaats zoeken
in een basisschool in Erpe-Mere, moeten zich aanmelden via een centraal,
digitaal aanmeldingssysteem. Meer uitleg hierover volgt.

Broers en zussen én kinderen van personeel (=’de voorrangs-groepen’)
moeten geen gebruik maken van het centraal aanmeldingssysteem. Zij
kunnen vanaf 9 januari tot 10 februari 2023 op school inschrijven. Gelieve een
afspraak te maken zodat wij de nodige tijd kunnen uittrekken om jullie zoon
of dochter in te schrijven.
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FAMILIENIEUWS 
 

OVERLIJDEN

Simonne Eeckhout, overleden op 3 december 2022
Moeder van juf Anita (oud-leerkracht, campusraad)
We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

VERGEET-MIJ-NIETJE JANUARI - FEBRUARI

 Speel je mee? Je mag van mij, want iedereen hoort er toch bij!  

 
 



 
zondag 1 januari
nieuwjaarsdag

 
maandag 9 januari

instap nieuwe kleuters
zwemmen 3de leerjaar

raad van bestuur
 

dinsdag 10 januari
infoavond peuterklas

 
donderdag 12 januari

profs
 

maandag 16 januari
zwemmen 3de leerjaar

infosessie over het secundair onderwijs
 

dinsdag 17 januari
bijeenkomst ICT scholengemeenschap

 
woensdag 18 januari

pedagogische studiedag
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KALENDER JANUARI
 

 

 
donderdag 19 januari

sportklassen 6de leerjaar
kunstkuur

vergadering vriendenkring
vergadering onthaalbrochure MVDP

 
vrijdag 20 januari

sportklassen 6de leerjaar
 

maandag 23 januari 
zwemmen 3de leerjaar

 
donderdag 26 januari

gedichtendag
profs

 
maandag 30 januari
dag van de directeur

zwemmen 3de leerjaar
personeelsvergadering

 


