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Beste ouders 

Het eerste trimester loopt op zijn einde. Met dit schrijven willen wij u graag de nodige 
informatie doorsturen over het afsluiten van het eerste trimester en de heropstart na de 
kerstvakantie.  

1. Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 

De inschrijvingen voor broers/zussen en kinderen van personeel starten op 9 januari. De 
ouders die een zoon/dochter hebben die zij wensen in te schrijven hebben hierover reeds de 
nodige informatie van ons ontvangen. Inschrijven gebeurt via de website www.basisschool-
aanmelden.be 

Meer informatie kan u ook terugvinden op onze schoolwebsite.  

2. Dank u! Bijdrage truffels en kerstrozen 

De voorbije weken vonden er twee acties plaats: de truffelverkoop om onze schoolwerking te 
ondersteunen en de kerstrozenverkoop georganiseerd door onze ouderraad. Beide 
initiatieven waren een groot succes! Wij willen jullie daarvoor heel erg bedanken. 

Met de opbrengst van de truffelverkoop zullen wij ons tuinhuisje (dat recent geplaatst werd 
aan de fietsenstalling) inrichten en voorzien van speelgoedmateriaal voor tijdens de 
speeltijden.  

De opbrengst van de kerstrozenverkoop zorgt ervoor dat onze ouderraad ons kan blijven 
ondersteunen bij verschillende initiatieven en activiteiten.  

3. Rapport 

De rapporten worden in de lagere school uitgedeeld op vrijdag 23 december. Hier krijgen jullie 
een overzicht over de inzet en de resultaten van de voorbije periode. Tijdens de voorbije 
weken hebben wij ook kindcontacten georganiseerd. Tijdens dit kindcontact besprak de juf 
samen met uw kind zijn/haar sterke punten en groeipunten. In het rapport vinden jullie 
hiervan een apart blad met een korte neerslag weer.  

4. Verloren voorwerpen 

Wij hebben weer heel wat verloren voorwerpen verzameld gedurende de voorbije weken. Wij 
zullen donderdag en vrijdag vanaf 15u het rek met verloren voorwerpen aan de zwarte poort 
van de kleuterafdeling plaatsen. Ga gerust een kijkje nemen! Wij hopen oprecht dat wij zoveel 
mogelijk voorwerpen terug bij de rechtmatige eigenaar kunnen krijgen. Het blijft belangrijk 
om alle kledingstukken te naamtekenen. Op die manier komen ze terug terecht bij het juiste 
kind.  
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5. Vrije dagen in het 2de trimester 

woensdag 1 februari: pedagogische studiedag 
krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 
maandag 20 maart: lokale verlofdag 
paasvakantie: van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april 
 

6. Nieuwe website   

Onze nieuwe schoolwebsite is reeds enkele weken in gebruik. Onze website biedt nu de 
toeters en bellen van een hedendaags informatieplatform: uitnodigend, toegankelijk, efficiënt 
en actueel. Wij hopen dat jullie al eens een kijkje zijn gaan nemen of dat jullie dit weldra zullen 
doen:  www.hhchandbooghof.be   
 

 

Wij wensen jullie een fijne kerstvakantie toe en alle goeds voor 2023, 
een warme plek, lieve mensen om je heen 
en een weg bezaaid met stil geluk….    
 
Met vriendelijke groeten 

Griet Pierreux 
Directeur 

 


