
Wilsele, 22 juni 2022 

 

Beste ouders, beste kinderen, 

 

Het eind van het schooljaar is nu wel echt in zicht. 

 

 

Graag geven we u nog de volgende informatie mee: 

Het Groeipakket gebruikt de leerlingengegevens van de scholen om te bepalen 

welke gezinnen recht op schooltoeslag hebben.  

Als een kind recht heeft op de schooltoeslag én het Agentschap Uitbetaling 

Groeipakket heeft alle gegevens, ontvangen ouders de schooltoeslag tussen eind 

augustus en december op de rekening. Het bedrag hangt af van het 

gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs.  

Een kind dat al een Groeipakket krijgt, ontvangt automatisch de schooltoeslag als 

het gezin er recht op heeft. Meer informatie. 

 

Begin volgende week komen u en uw kind te weten in welke klasgroep het kind 

volgend schooljaar terechtkomt.  

De indeling is een resultaat van overleg tussen de leerkrachten, het zorgteam en de 

directie. De school gebruikt meerdere criteria zoals o.a. de haalbaarheid van de 

opvolging van de zorgtrajecten per klas, het welbevinden van het kind binnen een 

groep, de algemene schoolorganisatie… De verdeling wordt ‘breed’ bekeken. 

Er kunnen zich tijdens de vakantie nog steeds wijzigingen op personeelsvlak 

voordoen.  

Indien u zich zorgen maakt, meldt u dit aan de leerkracht of de zorgleerkracht op 

zorg@debosstraat.beVolgende week gaan de leerlingen op bezoek in de nieuwe 

klas om kennis te maken. 

 

De zesdeklassers verlaten ons weldra. We wensen ze alvast een heel mooie 

toekomst. We zien graag alle ouders van deze kinderen op de receptie van dinsdag 

28 juni om 19uur.  

Tijdens de misviering van vrijdag 24 juni om 13.45 uur nemen we even afscheid van 

alle kinderen. U bent welkom om deze viering bij te wonen. 

Waterpret op de kleuterspeelplaats 

 

Wegens het succes van de vorige 

waterspeeldag werd dit ‘natte’ initiatief nog 

eens herhaald. De peuters en kleuters maakten 

een keuze uit verschillende wateractiviteiten.  

De afkoeling werd verzekerd!  

 

 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=082aa04e63&e=2183ccb0cd
https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=53b555f89c&e=2183ccb0cd
mailto:zorg@debosstraat.be


Weetjes 

 

- Deze week is er nog een ‘Joepiedag’. De kinderen van de derde kleuterklas gaan 

naar het eerste leerjaar en de kinderen van het eerste leerjaar keren nog eens terug 

naar de kleuterschool. 

Tijdens de Joepiedagen zorgen de leerkrachten ervoor dat de overstap naar het 

eerste leerjaar vlotter kan verlopen met toffe activiteiten. 

 

- De oudervereniging voorziet voor de vijfde- en zesdeklassers een afsluitende 

activiteit op vrijdag 24 juni. Dankjewel aan de oudervereniging voor dit leuke, 

ontspannende initiatief! 

 

- Op maandag 27 juni is er sportdag voor de kinderen van de lagere school. 

 

- Er zijn geen warme maaltijden meer te verkrijgen vanaf maandag 27 juni. Zorg dus 

zeker voor boterhammen. 

 

- Op 28 juni gaan de kinderen van L1 en L2 naar ‘Bengelpop’. Smeer de beentjes 

maar in! 

 

- Op vrijdag 1 juli organiseren we een klusdag op school. Indien u er graag bij bent, 

bent u welkom van 9 uur tot 12 uur. Verhuis, verfwerken, kasten verankeren, 

opkuiswerken kasten en speelplaats… staan op de agenda. Graag een mail naar 

directie@debosstraat.be indien u deelneemt. Dankjewel. 

 

- Juf Greta uit de eerste kleuterklas en meester Jaak, onze leerkracht MUVO gaan 

met pensioen. Wij willen deze leerkrachten uitdrukkelijk bedanken voor de vele jaren 

in ‘De Bosstraat’ en we wensen ze een rustigere periode toe.  

 

- Op maandag 29 augustus is er opnieuw een opendeurdag vanaf 18 uur! 

 

U merkt dat we aan het eind van het schooljaar nog enkele goed gevulde dagen 

voorzien. We hopen dat de kinderen er met volle teugen van genieten. Na de 

toetsenperiode mag er wat ontspanning zijn ;) 

 

Vriendelijke groet, 

Schoolteam “De Bosstraat” 

Ilse Brison en Silia Robberechts 

Directeurs 
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