
NIEUWE OPENINGSUREN :  alle dagen van 7u30-17u30  

Vanaf 01/09 opent de school  haar deuren om 7u30 en sluit ze om 17u30. 

OP TIJD NAAR SCHOOL  of  VROEGER NAAR HUIS ? 

Uw kind heeft recht op 28 lesuren per week zowel als kleuter of als lagere schoolkind.  

Elke dag missen vele kinderen lessen omdat ze te laat op school toekomen, omdat ze sneller wegmoeten 

of omdat ze naar de tandarts of de dokter moeten.  Soms gaat een heel gezin vroeger weg omdat 1 kind 

van dat gezin naar de dokter moet. Kinderen die te laat zijn worden niet meer voor 9u binnengelaten.  

Zij gaan eerst naar het secretariaat. Na het noteren van de namen, mogen zij naar hun klas gaan.  

Het kind wordt niet verantwoordelijk gesteld maar verliest heel wat kansen op onderwijs.  

Indien het kind de school vroeger moet verlaten, noteert u de reden de dag voordien in de agenda.  

Via een telefonisch contact met het secretariaat kan niets meer geregeld worden.  

Alleen in specifieke, uitzonderlijke situaties zal het missen van de lessen toegelaten worden.  

Dit geldt eveneens voor afspraken bij opvang, de studie, het nemen van rijen of openbaar vervoer.   

 Klasuren kleuterschool : 

8u35-11u25  en   12u35-15u20 => maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

8u35-12u15 => woensdag  

 Klasuren lagere school : 

8u35-12u15  en  13u15-15u20 => maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

8u35-12u15 => woensdag 

  Wij kunnen volgend schooljaar GEEN WARME MAALTIJDEN meer aanbieden omwille van  

  financiële en organisatorische redenen .  

   Enkel de portie SOEP die u via de intekenlijst per trimester kan bestellen. 

  Deze bestelling is een keuze voor een heel trimester.  

De forfait is € 7 per maand voor een kleuter en € 9 per maand voor een lager schoolkind. 

Gelieve elke dag het lunchpakket mee te geven in de schooltas.  

Het eten brengen nadat de school is gestart, laten wij niet meer toe. 

Heeft uw kind geen eten mee? Wij zorgen dat uw kind brood met kaas en/of confituur kan eten.  

U ontvangt een briefje in de agenda of schriftje.  

U wordt gevraagd om de volgende dag de kost voor de broodmaaltijd cash te komen betalen.   

In onze schoolbrochure vindt u naast de gewone afspraken uiteraard de wettelijke  

vernieuwingen binnen het gedeelte schoolreglement. Die zal u weldra op onze website 

www.leoxiii.be vinden.  

Via uw mail krijgt u een bericht om te klikken op het ouderplatform.  

U vindt er de facturen, de brieven, de uitnodigingen voor feesten en acties en zelfs het  

overzicht van de afwezigheden van uw kind.  

Meer en meer stappen wij over naar het digitale platform.  

Daarom is het belangrijk bij verandering van mailadres dit direct door te geven aan de school. 

Gelieve de facturen direct te betalen. Zo vermijdt u rappels en eventuele administratieve kosten.  

 



Volgend schooljaar organiseren we terug STUDIE. 

Daardoor geven we kinderen de kans om in rust hun eigen werk te kunnen doen. 

De leerkrachten zijn echter GEEN studiebegeleiders. 

Wij verwachten van de ouders  dat ze elke dag het werk van hun kind nakijken en dat ze 

samen met hun zoon of dochter  de lessen en taken overlopen, ondervragen of  

nakijken. Indien uw kind de opdracht niet begrijpt, is het beter om dit te noteren in de agenda zodat de 

juf /meester de volgende dag het huiswerk herbekijkt met uw kind.  

Leren zwemmen is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind.  

Het zorgt voor een goede lichaamsbeweging, voor een betere conditie en spierkracht 

maar helpt ook in nood tegen verdrinking. Daarom houden wij eraan dat uw kind altijd 

mee gaat naar het zwembad. Indien uw kind geen zwemgerief mee heeft, zullen wij u 1 

keer verwittigen en kan u eventueel het zwempak brengen. Bij een tweede keer zullen we zorgen dat het 

kind een badpak van de school kan lenen. Het natte badpak met accessoires worden door ons gereinigd.  

Deze leenkost van € 1 / zwembeurt zal op de volgende factuur genoteerd staan. 

Naast de maandelijkse of trimestriële facturen bieden wij u de mogelijkheid om reeds te 

sparen voor de grotere uitstappen zoals de boerderijklassen voor L1/2,  

de zeeklassen voor L3/4, de Ardennenklassen voor L5/6 - om de 2 schooljaren. 

In het andere jaar gaan we extra 2 dagen op vredesklassen met L5/6 naar Ieper,  

Diksmuide en Nieuwpoort. Deze reizen worden zorgvuldig ingepland en zeer goed voorbereid in de 

klas. Heel wat leerdoelen zijn hieraan gekoppeld. De leerkrachten hopen dan ook dat uw kind telkens de 

kans krijgt deze ervaring mee te maken.  

Om deze reizen te kunnen betalen bieden wij u ons nieuw spaarsysteem aan. 

Wij maken voor ieder kind van de lagere school 3 x per jaar een spaarfactuur op met een door ons 

voorgesteld bedrag van € 30. Zo heeft u per jaar € 90 gespaard. U duidt dit aan op de intekenlijst.  

Zoals met al onze georganiseerde uitstappen krijgt u een juist overzicht van elke uitgave en reeds  

betaalde facturen. Indien u teveel heeft betaald of gespaard, krijgt u uiteraard dit saldo terug. 

Wij kijken uit naar een nieuw fijn schooljaar 2022-2023. 

Sieglinde Baeyens, directeur en het hele schoolteam 


