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Editie december 2022 

Beste ouders, 
Het einde van het jaar nadert. We sluiten het eerste trimester af met een winterhappening. 
We wensen iedereen gezellige feestdagen en een spetterend 2023. 
Carine Favoreel     
Directeur 

 

Kalender tweede trimester 

 

vrijdag, 23 december 2022 van 15u tot 17u winterhappening 

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 

donderdag, 19 januari 2023 rapport en oudercontact L2, L3, L4, L5, L6 

donderdag, 26 januari 2023 rapport en oudercontact L1 

woensdag, 25 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 

zaterdag, 11 maart 2023 schoolfeest 

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

lentevakantie 

http://www.futurascholen/basisschoolvdm


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 
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. 
 

Mooimakers – lunchdoos – herbruikbare drinkfles 

 
Proficiat!   
 
Bijna alle kinderen brengen dagelijks lunch, fruit, koek, … mee in een 
brooddoos, fruitdoos, … en water in een herbruikbare drinkfles. 
 
We zijn goed bezig! 
We worden hiervoor beslist terug beloond door Mooimakers. 
 

Een gezonde lunch 

 
 
Gelieve in de lunchdoos gezonde voeding te plaatsen. 
 
Wat hoort niet in de lunchdoos: 
- frieten 
- loempia 
- kroketten 
- … 
 
 

 

Inzamelen van gebruikte batterijen en oud gsm-toestellen 

 
 
We zamelen ook oude batterijen in. 
Periodiek worden onze tonnen opgehaald. 
Voor elke kg afgehaalde batterijen, ontvangen we punten. 
Deze punten kunnen we inruilen voor 
speelplaatsspeelgoed. 
We zamelen ook oude gsm-toestellen 
in. 
We kunnen die inruilen voor ICT-
materiaal. 
 

 



Stadsklassen 

 
 
 
 
De leerlingen van de 1ste graad gaan op avontuur 
in Ieper. 
 
 
 
 

 
 
De leerlingen van de 2de graad gaan op 
ontdekking in Gent. 
 

 
 
De leerlingen van de 3de graad trekken naar 
Brugge. 
 
 
 
 
 

 

Meer informatie over de stadsklassen ontvangen jullie van de klastitularis van jouw kind. 
 
 
Het worden zeker leerrijke en leuke dagen voor onze leerlingen! 
We willen graag dat iedereen eraan deelneemt. 
 
 
Activiteiten extra muros – Schoolreglement 
We organiseren jaarlijks een aantal activiteiten, die tot doel hebben de leerstof op een levendiger 
wijze aan te bieden.  
Om de twee jaar organiseren we stadsklassen. 
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen aan de activiteit te laten deelnemen. 
Indien je als ouder beslist om je kind niet te laten deelnemen aan deze buitenschoolse activiteit, dan 
moet je dat vooraf en schriftelijk meedelen aan de directeur. Leerlingen, die niet deelnemen aan de 
activiteit, moeten gedurende die periode op school aanwezig zijn. 



Kerstwerkjes – nieuwjaarswerkjes 

 
 
De ouders van de kleuters kunnen de werkjes van hun kapoen mee 
nemen op vrijdag, 23 december 2022, als ze hun kleuter komen afhalen. 
 
 
 
 

Winterhappening – vrijdag, 23 december 2022 

 
We sluiten het eerste trimester af met een winterhappening in de feestzaal 
van de school van 15 uur tot 17 uur. 
We bieden jullie lekkere pannenkoeken aan, met koffie, chocomelk, thee. 
We projecteren een film, waarbij jullie kinderen de sterren zijn! 
We zorgen voor activiteiten en een tombola. 
Dit alles voor de prijs van € 5 per persoon.  
Gelieve in te schrijven met onderstaande strook tegen vrijdag, 16 december 2022. 

 


