
                                                                                                                                                              

 

Geachte ouders,                                                                

 

Bij de aanvang van dit nieuwe schooljaar danken wij u voor het vertrouwen dat 

u in onze school stelt.  

 

Bij de inschrijving van uw kind kreeg u een bundeltje met het volledige 

schoolreglement en het opvoedingsproject van de school. Om enkele duizenden 

kopieën uit te sparen opteren we ervoor om deze niet telkens opnieuw mee te 

geven. U kan dit terugvinden op onze website www.hunnegem.be onder info. 

Wie toch graag een papieren versie wenst kan dit steeds bekomen op het 

secretariaat van de school. 

Het stukje organisatie geven we u wel mee omdat we denken dat dit het meest 

gelezen en meest praktische deeltje van de bundel is. 
 

Als bijlage krijgt u ook de vakantiekalender voor het ganse schooljaar. Hou die 

in het oog!  

Nog in bijlage vindt u de verbruikslijst en in te vullen brieven. Gelieve deze in 

te vullen en terug mee te geven met uw kind. 

Eerstdaags krijgt u ook een blad met persoonlijke gegevens van uw kind, wil 

deze na kijken en verbeteren of aanvullen, en terug meegeven met uw kind. 

 

Wij wensen uw kinderen een aangenaam en leerrijk schooljaar en hopen op uw 

bereidwillige medewerking. 

 

De directie en de leerkrachten 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Ondergetekende…………………………………………………………………, 

 

ouder van……………………………………………………….……klas:……… 

 

heeft kennis genomen van het schrijven bij ‘t begin van het schooljaar en van de  

 

verlofkalender.  
 

http://www.hunnegem.be/


Organisatie schooljaar  2018-2019 
                                                                                                             

Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse 

schooljaar.  

 

De klas begint ‘s morgens om 8.35 uur en eindigt om 11.30 uur, 

in de namiddag is er les vanaf 12.50 uur tot 15.30 uur. 

De speeltijden zijn van 10.25 uur tot 10.40 uur en van 14.30 uur tot  

14.40 uur. Er is een afzonderlijke speelplaats voor de kleuters en de 

lagere schoolkinderen. 
 

De kleuters en de kinderen van het lager gaan binnen via de 

poort op de locatie Gasthuisstraat 98. 

Vóór 8.00 uur en na 16.00 uur gebeurt de opvang in het 

opvanglokaal, welke u kan bereiken via de refter. 

Vanaf 8.00 uur en tot 16.00 uur is er toezicht op de beide 

speelplaatsen. 

 

De leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar worden afgezet aan  

de schoolpoort en zetten hun boekentas onder het afdak naast de  

turnzaal. Elke klas heeft zijn eigen vak. 

 

De kleuters en hun ouders volgen de hartjes over de speelplaats, de 

kleuters plaatsen hun schooltas onder het grote afdak achter het 

kleuterblok.  

 

Er gaan geen kinderen en/of ouders binnen voor het belsignaal, 

                    tenzij bij regenweer. 

 

Te laat? 

                    Breng uw kinderen tijdig naar school, zodat ze op school zijn  

  voor het belsignaal van 8u35. 

  De bruine poort wordt gesloten als de bel is gegaan. Elkeen die dan  

  nog toekomt is te laat en wordt verzocht zich aan te melden op het  

  secretariaat. Daar mogen de kinderen even wachten, en worden  

  dan naar hun klas gebracht. Te laat komen stoort het  

  klasgebeuren, zowel in de kleuterklassen als in de lagere  

  klassen.           
 

 

 

 

 



Om 15.35 uur vertrekt de rang richting “ziekenhuis”. 

De  leerlingen zijn verzekerd op school en op weg van en naar 

school enkel voor lichamelijke letsels, niet voor materiële schade. 

Er worden geen kinderen uit de rij geplukt! Iedereen gaat mee tot 

aan de Verhaegenlaan.  
 

 

 

Mogen we aan de ouders, grootouders, … die de kinderen met de   

wagen afhalen vragen dat ze hun wagen parkeren op de parking om 

chaos in de straat te vermijden. Gelieve niet te parkeren op het 

trottoir en ZEKER NIET voor de zebrapaden. Dit belemmert het 

zicht van bestuurders en vormt zo een groot gevaar voor 

overstekende kinderen. 

 

De school heeft 2 ingangen. De bruine poort op nr. 98 en de witte 

deur op nr. 96. 

De poort op nr. 98 zal sluiten tijdens de lessen. Tussen 8u35 en 

15u35 kan u dan aanbellen op nr. 96 en langs het secretariaat binnen 

komen. Wie zijn kind tijdens de middag komt ophalen,  komt    

  binnen en gaat buiten via het secretariaat op nummer 96. 

 

NIEUW 
De ouders die de leerlingen afhalen aan de schoolpoort, komen 

langs de schoolpoort binnen tot aan de trapjes voor de lagere school 

kinderen, en tot aan het groene poortje links voor de kleuters nemen 

hun kind mee en verlaten de school weer langs de schoolpoort. De 

poort opent pas om 15u35, u kan de school dus niet vroeger binnen 

gaan. 

Kinderen, die om uitzonderlijke redenen de klas vroeger moeten 

verlaten, worden afgehaald door de ouders of een aangesteld 

persoon via het secretariaat, na afspraak met de directie. In geen 

geval wordt aan een leerling de toelating verleend om alleen 

vroegtijdig de school te verlaten. 

 

‘s Morgens is er opvang vanaf  6.30 uur, op aanvraag is het 

mogelijk vanaf 6.15 uur. Na de lessen is er opvang en studie op 

maandag, dinsdag en donderdag tot 18.30 uur, op woensdag tot 

14.00 uur en vrijdag tot 18.00 uur. Deze gaat door naast de refter 

in het oude secretariaat. 

  

De opvang is gratis van 8.00 uur tot 8.35 uur en van 15.30 uur 

tot 16.00 uur. 



Van 6.30 uur tot 8.00 uur en van 16.00 uur tot 18.30 uur, op 

woensdag van 12 uur tot 14 uur betaalt u € 0,50 per begonnen half 

uur. Voor betalende opvang zal u een fiscaal  attest krijgen. 

Wie problemen heeft met opvang kan steeds beroep doen op de 

speeldoos in Onkerzele. 

 

We voorzien avondstudie onder toezicht van leerkrachten tussen 

16.00 uur  en 17.00 uur maar niet op woensdag en vrijdag. 

Kinderen zijn niet verplicht in de studie te blijven, u kan dit 

aangeven in de brief die u hieromtrent krijgt. De studie gaat door in 

de klas van het 2e leerjaar. 

We werken met studiekaarten (1 kaart kost 10 euro en is goed  

voor 20 keer een half uur studie) die vooraf dienen aangekocht te  

worden. 

 

NIEUW 
 ‘s Middags kunnen de leerlingen een warme maaltijd gebruiken:  

voor het lager  € 3,50 en voor de kleuters  € 3,25 per maaltijd. 

Voor de warme maaltijden doen wij beroep op de firma  

“Hanssens”.  

We werken met maaltijdkaarten (1 kaart is goed voor 8 

maaltijden) die  vooraf dienen aangekocht te worden. Dagelijks 

worden de maaltijden opgenomen door het secretariaat.   

 

  De kinderen kunnen ook hun boterhammen meebrengen . 

(liefst in een brooddoos). Wie naar huis gaat eten brengt hiervoor 

aan het begin van het schooljaar, of later bij wijziging, een 

schriftelijke toelating mee.    
 

We bieden dagelijks belegde broodjes aan voor de  

prijs van € 3,- ,  
We werken met een broodjeskaart  (1 kaart van €12 is goed voor 4 

broodjes). Elke ochtend kunnen de kinderen een broodje bestellen 

net zoals een warme maaltijd of soep. De keuze bestaat uit kaas, 

hesp, smos, salami, tonijn, préparé, krab of boulet met ketchup, met 

of zonder groenten. 

 

We verplichten kinderen niet om alles op te eten wat ze mee 

hebben.  

Ouders die erop staan dat we dit wel doen dienen dit te signaleren 

aan de klastitularis, die dan de betrokken leerkrachten op de hoogte 

brengt. 

 



NIEUW Vanaf september gaan de leerlingen die warm eten naar de refter  

  en eten de andere kinderen in de klas hun boterhammen. Zo willen  

  we het eetgebeuren voor iedereen gezelliger maken. 

 

 

De kinderen kunnen in de klas water, fruitsap drinken. In de refter 

kunnen ze soep, water, chocomelk of fruitsap drinken.  

Alle drankjes kunnen bekomen worden aan € 0,50 ’t stuk (niet 

verplicht). 

We werken met drankjeskaarten (1 kaart kost 10 euro en is goed 

voor 20 drankjes) die vooraf dienen aangekocht te worden. Er staan 

dagelijks  kruiken water en bekertjes gratis ter beschikking voor de 

leerlingen tijdens  de middagpauze. 

 
 

U krijgt ook een formulier waarop u kunt aangeven welke  

abonnementen (tijdschriften /leesboeken) uw kind mag nemen 

(niet verplicht!). Indien u wel een abonnement voor uw kind wenst, 

houd er dan rekening mee dat deze pas besteld worden nadat er  

ten laatste tegen 14 september contant betaald is aan de 

klastitularis. Deze tellen niet mee in de maximumfactuur. 

 

 

NIEUW 
In afspraak met de turnleerkracht wijzigt het zwemmen naar een 

kortere periode met wekelijkse zwembeurten. Studie wees uit dat 

dit meer rendeert. Alle klassen van het lager gaan 6 à 7 

opeenvolgende weken zwemmen. De 3e kleuterklas gaat 4 keer 

zwemmen in het derde trimester.  De prijs bedraagt € 5,- (toegang + 

vervoer naar  het zwembad). 

U krijgt nog een lijst met de zwemdata mee via uw kind. 

Zwemmen is gratis voor het zesde leerjaar. 

 

   

Voor de turnlessen dragen de leerlingen een  

witte T-shirt, een donkerblauwe short en  

gympantoffels, liefst met elastiek. 

T-shirt,  short en rode badmuts zijn op school aan te schaffen. 

Gelieve mantel, sjaal, muts, handschoenen en turn- en zwemgerief  

te tekenen met de naam voluit. 

 

 

 



NIEUW 
De leerlingen uit het lager krijgen dit schooljaar 5 keer een rapport, 

samen met het groeiboekje ICT (computervaardigheden) Het 

axenrapport geven we niet meer mee. We zoeken een nieuwe 

formule om de persoonsgebonden ontwikkeling van de kinderen te 

evalueren.  

Het 1ste  rapport krijgt uw kind op 19 oktober 2018.  

Rapport  2 op 21/12, rapport 3 op 1/3, rapport 4 op 10/5, 

rapport  5 op 28/6 (eindrapport). 

 

NIEUW 

Voor de leerplichtige leerling (meer dan 6 jaar) die meer dan 3 

opeenvolgende schooldagen afwezig is, of als je kind afwezig is op  

vrijdag en tot en met maandag, is een medisch attest 

vereist. Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring 

 

ondertekend door de ouders. Dergelijk briefje kan slechts 4 keer 

per jaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde 

keer is steeds een medisch attest vereist. Voor de kleuters is dit niet 

nodig. Gelieve bij ziekte of andere afwezigheden zo vlug mogelijk 

de school te verwittigen ( liefst tussen 8.00 uur en 8.35 uur).  

U kan de in te vullen briefjes vinden in bijlage. 

In de 3e kleuterklas moeten de kinderen minstens 250 halve dagen 

aanwezig zijn om rechtstreeks over te gaan naar het 1e leerjaar. 

Zo niet beslist de klassenraad of het kind kan overgaan. 
 

 

 

Controleer regelmatig het haar van uw kinderen, want de luis is nog 

steeds kindvriendelijk. Er zijn regelmatig klascontroles en 

opvolgcontroles van “het kriebelteam”.  Begin september is er een 

1ste controle van alle kinderen. 
 

 

 

 

Geef uw kinderen liever fruit mee of een koek, maar geen snoep! 

Fruit is heel wat gezonder en beter voor de tanden. 

Kauwgom is verboden. 

Woensdag is het fruitdag! 
 

 

 

 

 

 

 



Om een goede wisselwerking tussen de leerkracht, de ouders en de  

leerlingen te bevorderen, is er een info-avond.  

Op maandag 10 september 2018 is er:  

 

Voor de ouders van de kleuters bijeenkomst van 19u tot 19u45. 

 

Voor de ouders van de leerlingen van het 1ste  tot en met 

6deleerjaar  bijeenkomst van 20u tot 21u45. 
 

Hierbij deelt de leerkracht haar manier van werken mee. Zo kennen 

ook de ouders de klaswerking. 

 

De directeur is steeds bereikbaar op het nummer 0474/33.52.44. 
Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen of zorgen heeft. 

Het bureau van de directeur is nu in het huis op nr. 96.  

Bezoekers melden zich aan via het secretariaat.  

 

 

  

Wij vragen een beleefde houding, een verzorgde taal en eerbied 

voor eigen en andermans gerief. Bij verlies of beschadiging van 

leerboeken of ander materiaal kan er een vergoeding gevraagd 

worden. 

 

 

Binnen blijven kan enkel op vraag van de ouders aan de directeur.  

Er is immers geen toezicht voorzien binnen. Gelieve de vraag om  

binnen te blijven zoveel mogelijk te beperken. 

Gezonde buitenlucht is vaak beter dan een middag binnen blijven. 

 

 

   

  Er geldt een algemeen verbod voor honden op school, dit omdat er  

kinderen zijn die erg bang zijn voor honden. 

 

 

 

 

 

Er geldt een algemeen rookverbod op de school voor iedereen,  

bij overtreding kunnen orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. 

 

 



 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om 

medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd 

worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 

dosering en toedieningwijze bevat. Dit attest vindt u in bijlage en 

kan ook te allen tijde worden verkregen op het schoolsecretariaat. U 

kan het ook downloaden via de website. (bundel 1 september) 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet 

op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een 

andere opgegeven contactpersoon verwittigen en er zal hen 

gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk 

is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

 

Dagelijks blijven heel wat kledingstukken achter op school. Deze 

komen in de manden aan de inkom. Alles waar een naam in staat 

komt bij uw kind terug. Gelieve dus alles te naamtekenen. 

 

 
    

 Voor verjaardagen vragen wij geen snoepzakjes of   

geschenkjes per kind, maar graag een drankje + cake, taart, wafels 

of pannenkoeken om samen te delen en te vieren. Ouders zijn steeds   

welkom op het feestje, ook een activiteit in de klas, een groot spel 

op de speelplaats met ouders, een ontbijt, heel wat is mogelijk. 

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet meer mee 

gegeven aan vriendjes via de school dit zorgt al te vaak voor 

verdriet bij kinderen die geen uitnodiging ontvangen. 

 

AANPASSING 

Per trimester zal u een voorschotfactuur ontvangen voor de 

verplichte activiteiten per klas. Op het einde van het schooljaar 

ontvangt u dan een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven 

gedaan voor uw kind, indien de uitgaven de maximumfactuur 

overstijgen zal de school dit bedrag bijpassen. 

De maximumfactuur voor  de kleuters bedraagt 45 euro, voor het 

lager is dit 85 euro. De school mag maximum  435 euro vragen 

voor meerdaagse uitstappen in de loop van de lagere school. 
Omzendbrief ‘Kostenbeheersing in het basisonderwijs’:www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 

22/06/2007 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/


 

 

 

Beste ouders,  

 

Wij werken met drankjes-, maaltijden-, broodjes- en studiekaarten. 

 

Hoe werkt dit: 

De drankjes-, maaltijd- en broodjeskaarten liggen in de klas, elke keer uw kind 

een drankje, maaltijd of broodje krijgt, wordt er een vakje aangekruist door de 

leerkracht. 

 

De keuze in broodjes bestaat dagelijks uit: Kaas, hesp, smos, salami, 

tonijn, krab, préparé of boulet met ketchup met of zonder groenten. Met 1 

broodjeskaart kan uw kind 4 x een broodje krijgen, deze kaart kost € 12,-  

 

De keuze in drankjes bestaat uit: water, fruitsap of choco. 

 Met 1 drankjeskaart kan uw kind 20 x een drankje krijgen,  

deze kaart kost € 10,- 

 

Op de website, www.hunnegem.be kan u zien wat er op het menu staat 

voor de warme maaltijden. 

 Met 1 maaltijdkaart kan uw kind 8 x een maaltijd krijgen, deze kaarten  

 kosten € 26,- voor de kleuters en € 28,- voor de lagere school. 

 

Indien uw kind geen kaart heeft, kan het geen drankje, maaltijd of broodje 

krijgen! 

  

Om deze kaarten te bekomen geeft u uw kind geld en het ingevulde 

bestelstrookje mee in een gesloten envelop. De leerkracht maakt dan een kaart 

aan op naam, en houdt een lijst bij wie wat heeft besteld. 

U zal via de agenda van uw kind tijdig verwittigd worden dat u een nieuwe kaart 

dient aan te kopen. 

 Met 1 studiekaart kan uw kind 20 keer een half uur in de studie of opvang  

 blijven, deze kaart kost € 10,- ( zie brief i.vm. studie) 

 U krijgt van mevr. Wanda een bestelstrookje als de kaart bijna vol is en u 

 een nieuwe kaart dient aan te kopen. Dit ingevulde strookje met het geld  

 geeft uw kind vervolgens af aan de leerkracht in de klas. De volle  

 studiekaarten worden bijgehouden op het secretariaat, aan de hand hiervan  

worden de fiscale attesten in het 1e trimester van het jaar opgemaakt die u 

kunt inbrengen in uw belastingaangifte. 

 

In bijlage een blad waarop u de benodigde strookjes kan invullen en meegeven. 

 

http://www.hunnegem.be/


Met vriendelijke groeten, 

De Directie 
Ondergetekende, ouder van…………….……………………………………..klas…… 

 

bestelt …….drankjeskaart(en) en voegt hierbij € …………. in een gesloten enveloppe. 

 

Handtekening:………………………………………………………….. 

   

Drankjes per stuk € 0,50 via  drankjeskaart  aan € 10,- 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ondergetekende, ouder van…………….……………………………………..klas…… 

 

bestelt …….broodjeskaart(en) en voegt hierbij € …………. in een gesloten enveloppe. 

 

Handtekening:………………………………………………………….. 

   

Broodjes per stuk € 3 via  broodjeskaart  aan € 12,- 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ondergetekende, ouder van…………….……………………………………..klas…… 

 

bestelt …….maaltijdkaart(en) en voegt hierbij € …………. in een gesloten enveloppe. 

 

Handtekening:………………………………………………………….. 

   

Warme maaltijd kleuters: € 3,25- per maaltijd = € 26,- per maaltijdkaart    

 

Warme maaltijd lagere: € 3,50 per maaltijd = € 28,- per maaltijdkaart    

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Ondergetekende, ouder van…………….……………………………………..klas…… 

 

bestelt …….studiekaart(en) en voegt hierbij € …………. in een gesloten enveloppe. 

 

Handtekening:………………………………………………………….. 



   

1 studiekaart € 10,- , 20 x ½ uur 
Ik geef dit briefje mee als mijn kind 1,2 of 3 dagen na elkaar ziek is.  

Opgelet: Indien uw kind ziek is op vrijdag en maandag, telt dit voor 4 dagen. 

Dit kan maximaal 4 keer per schooljaar. 

 

Mijn kind………………………………………………………………………… 

 

uit klas……………………………………………………….is ziek. 

 

Van ……../……./……. tot ……./……./……. 

 

Handtekening………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik geef dit briefje mee als mijn kind 1,2 of 3 dagen na elkaar ziek is.  

Opgelet: Indien uw kind ziek is op vrijdag en maandag, telt dit voor 4 dagen. 

Dit kan maximaal 4 keer per schooljaar. 

 

Mijn kind……………………………………………………………………….. 

 

uit klas……………………………………………………….is ziek. 

 

Van ……../……./……. tot ……./……./……. 

 

Handtekening………………………………… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik geef dit briefje mee als mijn kind 1,2 of 3 dagen na elkaar ziek is.  

Opgelet: Indien uw kind ziek is op vrijdag en maandag, telt dit voor 4 dagen. 

Dit kan maximaal 4 keer per schooljaar. 

 

Mijn kind……………………………………………………………………….. 

 

uit klas……………………………………………………….is ziek. 

 

Van ……../……./……. tot ……./……./……. 

 

Handtekening………………………………… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik geef dit briefje mee als mijn kind 1,2 of 3 dagen na elkaar ziek is.  

Opgelet: Indien uw kind ziek is op vrijdag en maandag, telt dit voor 4 dagen. 

Dit kan maximaal 4 keer per schooljaar. 

 

Mijn kind……………………………………………………………………….. 

 

uit klas……………………………………………………….is ziek. 

 

Van ……../……./……. tot ……./……./……. 



 

Handtekening………………………………… 

Toedienen van medicatie  
Geachte ouders,  
De laatste jaren wordt in toenemende mate aan de leerkrachten/school gevraagd om 
medicatie toe te dienen op school.  
Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt:  
 
Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet 
worden toegediend;  
 
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het 
onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld;  
 
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor 
neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze 
medicatie.  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school  
 
Naam van het kind: ………………………………………………………  
 
Naam van de medicatie: ………………………………………………………  
 
Dosis: ………………………………………………………  
 
Periode van toediening: van .................. tot ……………… (datum)  
 
Tijdstip van toediening op school: …………………………………  
 
Stempel en handtekening arts                                                                       Handtekening ouder(s)  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school  
 
Naam van het kind: ………………………………………………………  
 
Naam van de medicatie: ………………………………………………………  
 
Dosis: ………………………………………………………  
 
Periode van toediening: van .................. tot ……………… (datum)  
 
Tijdstip van toediening op school: …………………………………  
 
Stempel en handtekening arts                                                                       Handtekening ouder(s)  

 

 



 

 

Ondergetekende, ouder van………………………..…………………………..…klas……… 

geeft hierbij de toelating aan mijn kind volgende zaken te verbruiken: 

 

 Drankje tijdens de voormiddagspeeltijd   (€ 0,50) 

 Drankje bij het middagmaal   (€ 0,50) (wie boterhammen eet) 

 Deelname aan de zwemles   (€ 5,-) 

 verplicht in de lagere school 

 niet verplicht in de kleuterschool – vanaf 3e kleuterklas 

 Warme maaltijd kleuter   (€ 3,25) 

 Warme maaltijd lager   (€ 3,50) 

 belegd broodje    (€ 3,-) 

 

Zwemmen maakt deel uit van de maximumfactuur, drank-, broodjes- en maaltijdenkaarten 

betaalt u vooraf contant. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik wens ook volgende zaken te bestellen (verplicht aan te schaffen door de lagere  

      schoolkinderen) 

 Turn t-shirt   (€ 11,-) 

 Turnbroek   (€ 15,-) 

 badmuts    (€ 7,-) 

Bovenstaande zaken betaalt u vooraf contant. 

………………………………………………………………………………………………… 

Ik wens mijn kind te abonneren op volgende tijdschriften:  (niet verplicht) 

       Jaarabonnement 

Doremini + Kid’i   peuters + 1e kleuters   € 36,- 

Doremix + Kid’i    2e kleuters    € 36,- 

Doremi + Kid’i      3e  kleuters    € 36,- 

Zonnekind 1e leerjaar      € 38.- 

Zonnekind 2e leerjaar      € 38.- 

Zonnestraal 3e + 4e leerjaar     € 38.- 

Zonneland 5e + 6e leerjaar     € 38.- 

 

Ik wens mijn kind te abonneren op volgende leesboeken:  (niet verplicht) 

 

Leesbeestje + cd      peuters + 1 k    € 24.- 

Leesknuffel + Kid’i 2e +3e kleuters    € 39.- 

Maan roos vis 1e leerjaar     € 29.50 

Maan roos vis + speel-leesboek    € 32.- 

Robbe en Bas 2e leerjaar     € 30,- 

Leeskriebel 3e  + 4e leerjaar     € 30,- 

Vlaamse Filmpjes 5e + 6e leerjaar    € 31,- 

 

Bovenstaande abonnementen (tijdschriften / leesboeken) dienen contant betaald te worden. 

Geef het geld in een gesloten omslag mee naar school (vóór 14 september), pas dan kan je 

bestelling doorgevoerd worden. 

 

Handtekening:……………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


