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N I E U W S B R I E F  
2 0 2 2 - 2 0 2 3  

 I N T E R E S S A N T E    

D A T A  

 Kerstdrink                                

donderdag 22/12/2022 tijdens 

de oudercontacten 

Kerstzingen                                   

vrijdag 23/12/2022 om 14u30 

Instapdatum                              

K1A/B: maandag  09/01/2023     

K1A/B: woensdag 01/02/2023 

Kleuterzwemmen                           

K3A: vrijdag 13/01/2023           

K3B: vrijdag 27/01/2023 

Bibliotheek bezoek                         

L1 t.e.m. L6:                           

maandag 16/01/2023 

Infomoment instappers 01/02                

K1B: woensdag 25/01/2023        

K1A: vrijdag 27/01/2023 

Voorstelling                                     

‘Alles loopt op wieltjes’                    

K1A/B/C/D: vrijdag 27/01/2023 

Leescultuur                                     

L4B: maandag 30/01/2023 

Oudercontact donderdag 22/12/2022 

De oudercontacten van het lager - die doorgaan op 22 december 2022 - zullen 

doorgaan in de klas van jullie zoon/dochter en niet online.                                     

Inschrijven kan via Smartschool op de computer (ga naar / oudercontact) of via de 

app op de telefoon (links in de zwarte balk / oudercontact). 

Wij wensen jullie een spetterend 

2023! 

Schoolrekening                                                                                                 

Vanaf dit schooljaar zullen de schoolrekeningen alsook de rekeningen van de     

opvang via mail worden verstuurd. De leerlingen - van wie we geen e-mailadres van 

mama /papa hebben - krijgen een papieren versie mee naar huis.                             

De schoolrekening mag u verwachten in de week van 19/12/2022 (enkel indien er 

iets van de rekening is afgegaan), de rekening van de opvang in de week van 

09/01/2023. Er zullen vanaf nu GEEN voorschotten meer worden gevraagd 

(gelieve ook geen voorschotten meer te storten).                                                                                                             

Gelieve een wijziging van uw e-mailadres steeds door te geven aan het secretariaat:                                                                                   

Telefonisch: 089/763499                                                                                          

Mail: verpoortenm@mozaiekmm.be                                                                              

Smartschool: Verpoorten Miriam 

Op vrijdag 23 december 2022 om 14u30 sluiten onze kleuters het jaar al zingend 

af. Jullie zijn van harte uitgenodigd op dit ’kerstzingen’ waarbij de ouderraad zorgt 

voor een traktatie van Glühwein en warme choco.                                                    

P.s. Gelieve jullie kindje een kerstmuts mee te geven! 

Kerstzingen 23/12/2022 

     Vrijdag 23/12/2022 is er geen naschoolse opvang 



Inschrijvingen voor het schooljaar 2023 - 2024 

Er kunnen nu reeds inschrijvingen worden gedaan voor kinderen geboren in 2021. Hiervoor dient u wel een 

afspraak te maken (089/763499 - verpoortenm@mozaiekmm.be). 

Is uw kind later geboren? 

Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2024 - 2025 (maar het mag wel al worden ingeschreven). 

Verloren voorwerpen 

Met het einde van het 1° trimester in zicht, merken we dat er heel wat 

spullen blijven liggen. Om jullie een kans te geven de verloren voorwer-

pen van uw zoon/dochter terug te vinden, stallen we deze uit: 

Bij de kleuters: tijdens het kerstzingen op vrijdag 23/12/2022 aan de 

poort van de kleuterspeelplaats. 

Bij het lager: tijdens de oudercontacten op donderdag 22/12/2022 in 

de gang aan de eetzaal onder. 

Na de kerstvakantie worden deze spullen aan een goed doel geschonken. 

kindjes geboren t.e.m. … stappen ten vroegste in … dus vanaf ... 

1 maart 2021 na de zomervakantie vrijdag 1 september 2023 

6 mei 2021 na de herfstvakantie maandag 6 november 2023 

8 juli 2021 na de kerstvakantie Maandag 8 januari 2024 

1 augustus 2021 op de teldag donderdag 1 februari 2024 

19 augustus 2021 na de krokusvakantie maandag 19 februari 2024 

15 oktober 2021 na de paasvakantie maandag 15 april 2024 

13 november 2021 na Hemelvaart  maandag 13 mei 2024 

MAAK VAN DE FEESTDAGEN         

EEN MAGISCHE TIJD, 

VUL ZE MET LIEFDE, PLEZIER EN VOORAL 

VEEL GEZELLIGHEID! 

Temperatuur in de klas                                                                                                                                     

Ook wij als school moeten rekening houden met de hoge energieprijzen. Als scholengemeenschap 

hebben we hierrond enkele afspraken gemaakt:                                                                                          

- 19°C in de klassen                                                                                                                                         

- verluchten tijdens de pauzes                                                                                                                         

- ramen op kipstand tijdens de lessen 

Tip: laagjes aandoen / fleece dekentje meegeven                                                                                                                     


