
SCHOOLSPROKKELS  
Februari 2023 

Wanneer uw zoon/dochter afwezig is, moet u de school verwittigen voor  8.45 uur.  Dan wordt het toezicht en/of de 

maaltijd geannuleerd op de schoolrekening.  U kan ons telefonisch verwittigen of  een bericht sturen via smartschool. 

Bij een bericht kan u meerdere mensen aanduiden zowel Hans (secretariaat ) en de klasleerkracht.  

Via Classdojo kan u de leerkracht informeren maar dan worden er geen maaltijden of toezichten geannuleerd.  

Denk er ook aan om altijd een afwezigheidsattest aan de  juf te bezorgen.  Het is handig wanneer dat onmiddellijk in 
orde wordt gebracht. Wij zijn verplicht om elke afwezigheid te verantwoorden met een attest.  

Even de regels op een rijtje: 

• Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen schooldagen zijn (bv. 
weekend), dan is een medisch attest nodig. 

• Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje (handtekening + datum) 
dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 
4 keer een briefje hebt gebruikt. 

 

Vanaf de derde kleuterklas moet elke afwezigheid worden verantwoord. Dank voor uw medewerking.  

AFWEZIGHEID 

Beste ouder  

We zijn alweer druk bezig met allerhande zaken: denk aan oudercontacten lagere school, voorbereiding schoolfeest, 

carnaval voorbereiden… We mochten de afgelopen periode ook weer 6 nieuwe leerlingen verwelkomen waaronder 4 

nieuwe peuters. Fijne vakantie! Hopelijk is de zon ook af en toe van de partij.  

 



PLANNING 

FEBRUARI  

18 febr—26 febr  Krokusvakantie  

 

MAART 

4 maart    18.00 Instapviering Eerste Communie 

2 maart    Doe –dag Deinze L6 

13 maart    Vaccinatie L5 CLB  

16 maart    Uitstap Kortrijk L4 

21 maart    Uitstap naar het bos Rikki—Jules 

24 maart    Rapport 2 

28 maart    CLB onderzoek Rikki—Jules  

29 maart    Zwemmen 3e kleuterklas 

30 maart    Uitstap K2-K3 

  

        

 

AANMELDEN BROERS/ZUSSEN GEBOORTEJAAR 2021 

U kan de planning ook steeds raadplegen op de website bij de kalender.  Vanaf september zal de agenda in smartschool 
te vinden zijn.  

Een woordje uitleg over het digitaal aanmelden 2023-2024 

 

Onze school stelt een maximum capaciteit in voor het aantal toegelaten leerlingen per geboortejaar. Daarom werken 

we met een digitale aanmelding.  

Alle kinderen (geboren in 2021 en vroeger) moeten worden aangemeld van dinsdag 28 februari om 9 uur tot dinsdag 21 

maart 16 uur.  Kinderen die reeds een broer of een zus hebben bij ons op school of een kind van een personeelslid zijn, 

kunnen genieten van de wettelijke voorrangsregeling. Toch moeten ook deze kinderen worden aangemeld tijdens de 

officiële aanmeldingsperiode. De link vindt u terug op onze website bij het onderdeel ‘praktische’. U wordt omgeleid 

naar de website van stad Deinze. Of u kan rechtstreeks naar de website gaan www.deinze.be/basisonderwijs  

Deze aanmelding is nog geen inschrijving. De aanmeldingen houden geen rekening met chronologie van aanmelden 

tijdens die periode. Na dinsdag 21 maart wordt de link afgesloten en kan u niet meer intekenen. Vanaf maandag 27 

maart verdelen we de beschikbare plaatsen. U kan inschrijven tussen 24 april en 15 mei.  

Meer info?  Stuur gerust een mailtje naar directie.paulus@op-weg.net  

SCHOOLFEEST 6 MEI  

Op zaterdag 6 mei vindt ons sprookjesfeest plaats in de tuin van Harlekijn. Er zullen optredens zijn van groot en klein 

met dans en toneel. Er zal ook randanimatie zijn met de mogelijkheid om iets te drinken of een pannenkoek te eten. 

Ook zal er de mogelijkheid zijn om iets te eten. Binnenkort meer nieuws! U bent toch ook van de partij!  

Mocht u nog willen sponsoren mag u zeker een mailtje sturen naar directie.paulus@op-weg.net voor meer info.  

http://www.deinze.be/basisonderwijs


SCHOOLAGENDA 

De schoolagenda is een communicatiemiddel tussen school en ouder. We vinden het dan ook belangrijk dat ouders in 

L1 en L2 elke dag de schoolagenda handtekenen. Vanaf L3 is één keer in de week voldoende. Dank u wel voor de op-

volging!  

FAMILIENIEUWS  

 
Juf Anissa werd mama van Mauro op  22 januari 2023.   
Ook Ilano (L1) werd grote broer van Moéli.   
          Dikke proficiat aan de ouders en grote broer!  

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN  


