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Editie december 2022 

Beste ouders, 
 
We blikken terug op enkele leuke activiteiten. 
Jullie waren talrijk aanwezig op onze griezeltocht.  
Ook mochten we meer dan 100 (over)grootouders ontvangen op ons grootouderfeest.  
De kinderen en de grootouders hebben ervan genoten.  
 
We wensen iedereen gezellige feestdagen en een spetterend 2023. 
 
Carine Favoreel         Jasmine Delabie 
Directeur          Beleidsmedewerker 

 

Kalender tweede trimester 

 

van zaterdag, 24 december 2022 t.e.m. 
zondag, 8 januari 2023 

wintervakantie 

maandag, 9 januari 2023 instap peuters geboren t.e.m. 9/07/2020 

maandag, 23 januari 2023 schoolfotograaf 

van maandag, 20 februari t.e.m. zondag, 26 
februari 2023 

krokusvakantie 

maandag, 27 februari 2023 instap peuters geboren t.e.m. 27/08/2020 

vrijdag, 3 maart 2023 carnavalstoet en fuif – Menen – L4, L5, L6 

dinsdag, 28 maart 2023 rapport 3 - oudercontact 

van zaterdag, 1 april 2023 t.e.m. zondag,  
16 april 2023 

lentevakantie 

http://www.futurascholen/basisschoolonsdorp
http://www.facebook.com/BSDuizendpoot


Bijdrage didactische uitstappen - schoolkosten 

 
De laatste jaren werd de kostprijs van een didactische uitstap 
(toneel, met de bus naar het bos, sportactiviteit, …) volledig 
door de school en de vriendenkring van de school betaald. 
Door de stijging van alle kosten is de school genoodzaakt om 
voor de didactische uitstappen vanaf 1 januari 2023 een 
bijdrage te vragen aan de ouders.  
 
Schoolkosten – Schoolreglement  
Voor bepaalde activiteiten waaraan je kind deelneemt, zijn we 
genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.  
De scherpe maximumfactuur (dit zijn bijdragen voor bezoek aan een tentoonstelling, toneel- of 
theatervoorstelling, sportactiviteiten, zwemmen, het busvervoer naar het bos, … ) werd door het 
ministerie vastgelegd op maximum € 45 voor de kleuters en € 90 voor de leerlingen. 
 
 

Bebat – Inzamelen van lege batterijen en oude gsm’s 

 
Wij verzamelen nog steeds lege batterijen en oude gsm-toestellen. 
Aan de hand van een puntensysteem kunnen wij sparen voor leuk 
sport- en ICT-materiaal.  
 
Sparen jullie ook mee? 
 
 

 
 

Oudercontact dinsdag, 20 december 2022 

 
Wij nodigen alle ouders uit voor een oudercontact op dinsdag, 20 december 2022. 
Er zal een uitnodiging verstuurd worden via classroom. Net zoals vorig jaar zal je 
digitaal een afspraak kunnen maken. Op die dag eindigt de schooldag om 15u.  
 
 

 

Tekenfund – gadgets en geschenkideeën 

 
Wat een prachtige kunstwerken hebben wij mogen bewonderen van alle leerlingen!  
Iedereen deed zijn uiterste best om een prachtige tekening / 
kunstwerk te maken om die te laten schitteren op een leuke 
gadget: postkaarten, brooddozen, drinkflessen, placemats, 
magneten en zoveel meer…  
 
Bekijk snel de website van uw kind(eren) en bestel een uniek 
geschenkje.  
De websites blijven nog open tot en met maandag 5 december.  
 
Je kan de bestelling verwachten in de laatste week voor de 
wintervakantie.  
 



Koeken- en wijnverkoop  

 
Maandag, 5 december 2022 sluiten wij onze koeken- en wijnverkoop af.  
Heel veel leerlingen brachten al een bestelling binnen. Bedankt!  
Heeft u al uw aperitief, wijn en koekjes voor bij de koffie voorzien voor de 
feestdagen?  
 
Wie nog een bestelling wil plaatsen, kan dit nog doen via een 
bestelformulier op de achterzijde.  
 
 

Integratiemomenten K3 – L1 

  
Wist je dat de leerlingen van het derde kleuter en het eerste 
leerjaar elkaar soms ontmoeten?  
 
Per schooljaar zijn er ongeveer 5 momenten waar de kleuters 
van het derde kleuter kennismaken met het eerste leerjaar: 
een activiteit doen samen, eens wisselen van klas, een lesje 
schrijven meemaken..  
 
 

Kerstmarkt – zaterdag, 17 december 2022 

Jullie kunnen ons vinden op de kerstmarkt. Brengen jullie ons ook een bezoekje?  
We bieden heerlijke pannenkoeken, snoepbrochettes, chocolademelk, koffie… aan. 

 
 



De vierde bestelling kan binnengebracht worden tegen maandag, 5 december. 
De vierde levering gebeurt op vrijdag, 16 december. 

 

Koeken- en wijnverkoop 
november – december 2022 

 

Naam van de leerling:  ______________________________________________________________ 

Datum van bestelling: 5 december 2022 

________   X  een doos frangipanetaartjes = ______X   € 7 =     € _____________ 

________   X  een doos confituurkoekjes = ______X   € 7 =     € _____________ 

________   X  een doos artisanale wafels = ______X   € 7 =     € _____________ 

________   X  een doos artisanale wafels 

   met chocolade   = ______X   € 7 =     € _____________ 

________   X  een doos gevulde wafels = ______X   € 7 =     € _____________ 

________   X  een doos boterwafels  = ______X   € 7 =     € _____________ 

________   X  een assortiment snack  = ______X   € 8 =     € _____________ 

________   X  een assortiment koffie  = ______X   € 8 =     € _____________ 

________   X  een doos suikerarme wafels = ______X   € 8 =     € _____________ 

________  X doos brownies   = ______X   € 8 =     € _____________ 

________   X  een duo haverkoekjes  = ______X   € 8 =     € _____________ 

________   X  een fles CAVA Pupitre  = ______X   € 9,5 =     € _____________ 

________   X  een fles witte wijn  = ______X   € 7 =     € _____________ 
 
________   X  een fles rosé wijn  = ______X   € 7 =     € _____________ 

 

________  X een fles rode wijn   = ______X   € 7 =     € _____________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal te betalen:        €   _______________ 

Korting per 6 flessen cava/wijn(_______ X € 2)                        - €   _______________ 

Totaal te betalen bij bestelling:                                €   ________________ 

Vriendenkring Futura Ons Dorp 

BE70 7330 7003 3525 

mededeling: koeken en wijn + naam kind + klas 

Do 
 

 
  


