
Wilsele , 29 augustus 2022 

 

 

 

Beste ouders,  

 

 
Bijna start het schooljaar. 
We wensen de kinderen en u veel vreugde, plezier, leergierigheid en enthousiasme tijdens 
het schooljaar 2022-2023 

Hierbij volgen de eerste mededelingen van het schooljaar. 

U ontvangt meerdere documenten: de infobrief van de klas, het document om de warme 

maaltijden te bestellen (beschikbaar vanaf donderdag 8 september - te bestellen voor 2 

september, op woensdag zijn er geen warme maaltijden verkrijgbaar), de goedkeuring van 

het schoolreglement, de medische fiches…  

Gelieve deze documenten in te vullen, na te kijken en ondertekend terug te bezorgen a.u.b. 

op 2 september. 

De eerste schooldag 

Wie erg vroeg op school is, gaat naar de opvang ‘Kinderkuren’ via de kleuterschoolpoort 

vanaf 7 uur.  

Om 8.15 uur openen we ook de poort van de lagere school. De school start om 8.30 uur en 

eindigt om 15.30 uur (Om 12.10 op woensdag). 

Voor de nieuwe instappers van de peuterklas, de nieuwe starters van een andere klas en de 

starters van het eerste leerjaar zullen de ouders zich op de eerste dag tot aan de rij op de 

speelplaats kunnen begeven. Alle leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur op de speelplaats.   

De kinderen van ouders die de school goed kennen nemen afscheid aan de schoolpoort. ’s 

Avonds wordt het afhaalmoment door de leerkrachten begeleid.  

Klassikale oudercontacten 

Tot 15 september zijn er klassikale oudercontacten om 19.30 uur. De leerkracht brengt u van 

de juiste datum op de hoogte. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u steeds terecht op het secretariaat 016/445883. 

 

Aan iedereen een fijne start, 

Schoolteam “De Bosstraat” 

Ilse Brison en Silia Robberechts 

Directeurs 

 

 

 

 

 



Kalender schooljaar 2022-2023 

 

Instap nieuwe peuters 

 Donderdag 1 september 2022  
 Maandag 7 november 2022 
 Maandag 9 januari 2023 
 Woensdag 1 februari 2023 
 Maandag 27 februari 2023 
 Maandag 17 april 2023 
 Maandag 22 mei 2023 

 
Vakantie / verlofdagen / pedagogische studiedagen 

 donderdag 1 september 2022: start van het schooljaar 

 maandag 3 oktober 2022: lokale verlofdag 

 woensdag 19 oktober 2022: pedagogische studiedag 

 maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022: herfstvakantie 

 vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand 

 vrijdag 25 november 2022: pedagogische studiedag 

 maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023: kerstvakantie 

 woensdag 8 februari 2023: pedagogische studiedag 

 maandag 20 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023: krokusvakantie 

 woensdag 15 maart 2023: lokale verlofdag  

 maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023: paasvakantie 

 maandag 1 mei 2023: feest van de arbeid 

 woensdag 17 mei 2023: lokale verlofdag  

 donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 : Hemelvaartsdag en brugdag 

 maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag  

 woensdag 14 juni 2023: pedagogische studiedag 

 vrijdag 30 juni 2023: schorsing van de lessen in de namiddag = laatste halve dag 


