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Inlichtingen aan de ouders schooljaar 2018-2019 
 
Uurregeling 

• voormiddag:  08u40 – 12u15 
• namiddag:  13u15 – 15u05 

 
Leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig en dienen dus op tijd in de school aanwezig te 
zijn. 
Ook voor de kleuters is het wenselijk dat zij op tijd in hun klasje aanwezig zijn. Uitgerekend 
tijdens de eerste lesuren vinden de belangrijkste activiteiten plaats. 
Mogen wij de ouders die hun kinderen naar school brengen vriendelijk verzoeken de kinderen 
enkel te brengen tot aan de speelplaats. Voor het overige is de speelplaats het exclusieve 
terrein van de leerlingen. Wanneer ouders langer dan nodig op de speelplaats vertoeven, 
brengt dit enkel moeilijkheden met zich mee voor de leerkrachten die toezicht uitoefenen en 
voelen sommige kinderen zich benadeeld.  Dit neemt natuurlijk niet weg dat u steeds bij de 
leerkrachten terecht kunt om met hen noodzakelijke afspraken te maken of inlichtingen in te 
winnen. 
 
Schoolrestaurant – schooldranken - middagopvang 
De soep wordt per maand besteld via een digitaal formulier. Houd hier zeker de digitale 
nieuwsbrief of de schoolapp in de gaten.  
Om ons administratief werk vlot te laten verlopen, vragen wij u vriendelijk deze besteldagen te 
respecteren. 
De gebruikte dranken en soep worden maandelijks gefactureerd en betaald via domiciliëring.  
Kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, betalen - net zoals de kinderen in de 
andere Balense scholen – 10 cent per aanwezigheid voor het middagtoezicht. Ouders krijgen 
hiervoor een fiscaal attest. 
 
Communicatie van de school 
Onze school probeert de ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten 
en de planning. Brieven worden nog enkel via digitale weg verspreid: 

• via e-mail 
• via de school-app 
• via de facebookpagina 

Dit doen we om de kosten te drukken, de natuur een handje te helpen èn om te vermijden dat 
brieven te lang in de schooltas blijven zitten. Wij hopen dat jullie op deze manier nog sneller 
worden geïnformeerd. 
 
Betalingen 
Alle betalingen aan de school gebeuren via factuur en domiciliëring. Facturen worden via e-
mail aan u bezorgd. 
 
Zwemmen 
Volgens onderrichtingen van het Departement Onderwijs mag er één leerjaar gratis zwemmen.  
In onze school zal elk schooljaar het zesde leerjaar gratis gaan zwemmen. 
 
  



  
 

 

MEDEDELINGEN 

STEAM-basisschool curieuzeneuzen | Boudewijnlaan 15/1 | 2490 Balen 
T 014 81 17 38  

info@curieuzeneuzen.school | www.curieuzeneuzen.school 

 

 
 
Prijs soep, drank en middagopvang 
Telkens wanneer een leerling ’s middags tijdens de pauze op school blijft, wordt dit door de 
leerkracht (ofwel in de klas, ofwel in de refter) genoteerd. 
 

• koffie     €  0,70*  
• soep     €  1,00* 
• melk     €  0,30 
• chocomelk    €  0,40 
• fruitsap     €  0,40 
• middagtoezicht   €  0,10 

 
In de bedragen met een * is de prijs van de middagopvang al verrekend. 
 
Vakanties en vrije dagen 2018 – 2019. 
pedagogische studiedag: woensdag 26 september 
herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018 
pedagogische studiedag: donderdag 6 december 2018 
kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019 
pedagogische studiedag: 6 februari 2019 
krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019 
paasvakantie: van 8 tot en met maandag 22 april 2019 
facultatieve vrije dag: dinsdag 30 april 2019 
dag van de arbeid: 1 mei 2018 
facultatieve vrije halve dag: woensdag 29 mei 2019 
hemelvaart: 30 en 31 mei 2019 
pinkstermaandag: 10 juni 2018 
zomervakantie: van 1 juli tot en met 1 september 2019 
 
Met vriendelijke groet 
 
Nico Maes 
directeur 
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Beste ouders, 
 

• uw kind start dit schooljaar voor het eerst op onze school en komt in een nieuwe klas 
met een andere leerkracht terecht? 

• u bent benieuwd naar de werking in de klas van uw kind(eren) en wenst kennis te 
maken met de klasleerkracht? 

• u wilt meer weten over de klasafspraken, het huiswerk, het schoolzwemmen, de 
middagpauze, …? 

• u bent geïnteresseerd in wat uw kind op school doet? 
• u hebt vragen voor de leerkracht? 
• … 

 
Kom dan op donderdag 6 september naar de info avond op onze school. De klasleerkracht 
zal u informeren over de klaswerking en een antwoord bieden op uw vragen. 
Wij hopen alvast op uw aanwezigheid om samen garant te staan voor een optimale 
begeleiding in de ontwikkeling van uw kinderen! 
 

 

 
 
 
 
 
 


