
 
INLICHTINGENBRIEF SEPTEMBER 2016 

 
Een nieuw schooljaar gaat weer van start! Langs deze weg geven wij u, beste 
ouders, naast de lesuren, een overzicht van de diensten die de school aanbiedt 
en de bijdragen die daarvoor dit jaar gevraagd worden. Gelieve op basis 
hiervan de intekenlijst in te vullen. Dit geeft ons de mogelijkheid alles zo goed 
mogelijk te organiseren. 
 

 
 
LESUREN:   voormiddag:  op maandag van 8.50 tot 11.35 uur;  
    op de andere dagen van 8.25 tot 11.35 uur. 
  namiddag:  van 13.10 tot 15.55 uur. 
    op vrijdagnamiddag van 13.10 tot 15.05 uur. 
 
1. RIJEN   
 

De rijen (van de lagere school) vertrekken steeds 5 minuten na het einde van de lessen. Ouders kunnen de 
kinderen pas komen afhalen nadat de rijen vertrokken zijn. Dat is dus na 11.40 uur en na 16 uur (vrijdag na 
15.10 uur). Aan wachtende ouders willen we me AANDRANG vragen de uitgangen vrij te laten. 

 
 
2. VOORSCHOOLS TOEZICHT  
 

- van 7 tot 7.50 uur  in eetzaal  
Bijdrage: 1,60 euro/beurt. 

- Van 7.25 tot 7.50 uur  
Bijdrage: 0,80 euro/beurt. 
 
Van 7.00 tot 7.30 uur is er opvang voor alle kinderen in de eetzaal. Om 7.30 uur wordt de groep 
opgesplitst. 
De kinderen van de eerste kleuterklassen A-B-C-D-E-F-G  gaan naar de kleuterzaal of het tuintje en 
blijven daar tot de aanvang van de school. De kinderen van de tweede en derde kleuterklas gaan naar 
zaal Jozefien. Om 8 uur verhuizen zij naar de speelplaats. Bij slecht weer blijven ze echter in zaal 
Jozefien. Gelieve de groene ingang (onder afdak) te gebruiken om naar zaal Jozefien te gaan. Mogen 
we vragen uw kleuter af te zetten op de juiste plaats en daarna onmiddellijk de zaal te verlaten. 

 
3. AVONDTOEZICHT 
 

maandag – dinsdag – donderdag:    vrijdag: 
- tot 16.45 uur: 1,00 euro/beurt    - tot 16.00 uur: 1,00 euro/beurt  
- tot 17.15 uur: 2,00 euro/beurt    - tot 16.30 uur: 2,00 euro/beurt 
- tot 18.00 uur: 3,50 euro/beurt   - tot 17 uur: 3,00 euro/beurt  
       - tot 18 uur: 4,50 euro/beurt 
NOODOPVANG (na 18 uur): 4,00 euro per begonnen kwartier. 
 

4. MELKBEDELING: 
 

Rond 10 u. kunnen de kleuters een brikje melk drinken. U mag zelf een stukje fruit meegeven voor de 
voormiddag en een droog koekje voor de namiddag. 

 Bijdrage: 0,35 euro / brikje. 
 De kleuters kunnen ook een flesje water meebrengen (geen fruitsap e.d.). 
 



5. WOENSDAGNAMIDDAG 
 
 Op woensdagnamiddag is er opvang tot 18 uur. 
 De jongste kleuters kunnen slapen. 
 Bijdrage: 

- 1,20 euro middagverblijf voor wie blijft eten (tot 13.30 uur – geen warm middagmaal) 
- 6,00 euro/middag voor wie in toezicht blijft tot 15.30 uur. 
- 10,00 euro/middag voor wie in toezicht blijft tot 18.00 uur. 
- NOODOPVANG (na 18 uur): 4,00 euro per begonnen kwartier. 

 
6. MIDDAGBLIJVEN 
 

De kleuters kunnen op school blijven eten (warme maaltijd of boterhammen). Om voldoende toezicht 
over de middag te blijven verzekeren, wordt een bijdrage van 1,20 euro per kind en per middag gevraagd. 
MIDDAGMAAL: 2,80 euro. 
SOEP (bij boterhammen) : 0,50 euro. 

 
7. ABONNEMENTEN 
 
 DOPIDO (enkel voor 1ste kleuterklas)     Jaarabonnement: 33,00 euro 
 DOKADI (enkel voor 2de kleuterklas)     Jaarabonnement: 33,00 euro 
 DOREMI (enkel voor 3de kleuterklas)     Jaarabonnement: 33,00 euro 
 LEESKNUFFEL (enkel voor 2d e en 3de kleuterklas)   Jaarabonnement: 36,00 euro 
 
8. SCHOOLREKENING:  
 
 Worden maandelijks meegegeven. 

Voor het betalen van deze rekeningen werkt de school met het systeem van domiciliëring. Hierdoor geeft 
u opdracht aan uw bank om deze maandrekeningen op de vervaldag te betalen. Vooraf ontvangt u de 
rekening ter controle en kunnen wijzigingen aangebracht worden.  
Wenst u toch niet in te gaan op de betaalwijze per domiciliëring, dan kan u contant betalen. 

 
9. OPVANGKOSTEN: 

- U krijgt jaarlijks een fiscaal attest dat u kan indienen in uw personenbelasting (bij betaling van de 
schoolrekening). 
- Voor gezinnen met meer dan 2 kinderen kennen we een reductie van 50% toe op de bijdragen voor 
opvang vanaf het 3e kind. 

  
Vriendelijke groeten 
 
Voor het schoolteam 
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