BRIEF VAN 1 SEPTEMBER 2021
Woensdag, 1 september 2021

Beste ouders, beste kinderen,

WELKOM aan alle kinderen! We zijn blij om jullie terug te zien na de vakantie!
Bijzonder welkom aan alle nieuwe kinderen, we zijn blij om jullie te leren kennen!
WELKOM aan alle ouders! We zijn blij jullie (terug) te ontmoeten!
Welkom om kennis te maken met de leerkrachten en andere ouders, in het ouderlokaal en op de speelplaats.
Welkom om kennis te maken met wat de kinderen in de klas en op school doen.
Ook steeds welkom met vragen en bezorgdheden. Samen zoeken we de beste weg voor jullie kinderen.

Voor enkele punten vragen we jullie aandacht:
De lessen starten elke morgen om 8u45 en eindigen om 11u55, einde op woensdag om 11u30.
De namiddag start om 13u15 en eindigt om 16u00, einde op vrijdag om 15u10.
Woensdagnamiddag is er geen school.
Wanneer je kind niet naar school kan komen, gelieve ons dan telefonisch te verwittigen op het nummer
09/233 78 64.
Bij ziekte van leerplichtige kinderen is een briefje nodig. Dit briefje vind je in de agenda. Je kan dit 4x per
schooljaar zelf schrijven als het gaat over een afwezigheid van max. 3 kalenderdagen. Is je kind langer
afwezig, dan is er altijd een doktersattest nodig.
Er is voorschoolse opvang iedere ochtend van 07u45 tot 08u15. Elk kind dat toekomt voor 8u10
betaalt €0,90 per dag.

Om 11u55 kunnen de kinderen op school blijven eten of naar huis gaan. Kinderen die op school
blijven betalen €0,90 per middag voor toezicht. Wie naar huis gaat, wordt terug op school
verwacht tussen 13u en 13u15.
Er is naschoolse opvang op school in samenwerking met IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang).
De kinderen kunnen er terecht tot 18u. Meer informatie bij de brugfiguren of de coördinator
van IBO. Ook tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk op school in samenwerking met IBO.
Tussendoortjes: fruit voor het kleuter, fruit en droge koek voor het lager. Koek met chocolade
of snoep is verboden. Geen taart voor verjaardagen in het kleuter.

Vanaf het eerste leerjaar hebben de kinderen een schoolagenda. Wij vragen jullie om deze
agenda elke dag na te kijken en te ondertekenen.

Occasioneel worden foto’s van kinderen op de website geplaatst of komen ze in een klas- of
schoolkrant. Ouders die hiermee niet akkoord gaan, moeten dit schriftelijk melden bij de
directie.

Bijlage schoolreglement: overzicht richtprijzen – schooljaar 2021-2022
•

Voorschoolse opvang: €0.90 per begonnen half uur.

•

Middagtoezicht: €0,90

•

Kinderen die niet naar IBO gaan, dienen opgehaald te worden binnen het kwartier na schooltijd. Wie
later afgehaald wordt, betaalt 2€ per begonnen kwartier per kind.

•

Bijdrage voor leeruitstappen, sportdagen, theatervoorstellingen, enz.: maximaal €30,00 per schooljaar
(berekend op basis vorig schooljaar en exclusief zwemmen)

•

Meerdaagse uitstappen voor derde graad richtprijs tussen €70 en €100 – meer info volgt.

•

Zwemmen is gratis in 3MS en 3ML.

•

In 4MS, 4ML, 5ML, 6ML en brugklas: €1,00 per zwembeurt, maximaal €20,00 per schooljaar

•

MOEV-activiteit op woensdagnamiddag: 2€

•

De factuur wordt maandelijks meegegeven. Betalen kan via overschrijving of bij juf Erna in het
secretariaat op maandag, woensdag en vrijdag van 08u30 tot 08u45.

Indien je andere vragen hebt, kan je steeds terecht bij de coördinatoren, brugfiguren en directie en de
leerkrachten. Wij danken jullie voor het vertrouwen in De Mozaïek. Namens het voltallige team van De
Mozaïek wensen we ieder een mooi schooljaar: samen leven, leren, werken, spelen.
Frank Billiet
Algemeen en pedagogisch directeur
0495/60.09.76
frank.billiet@demozaiek.be

Heidi Masschaele
zorgcoördinator Mozaïek
directeur schoolbeheer
0473/99.36.32
heidi.masschaele@demozaiek.be

Miet Maes
coördinator Mozaïek
directeur schoolbeer
0497/03.50.34
miet.maes@demozaiek.be

Vakantiedagen 2021-2022
Vrije dagen van het eerste trimester:
Woensdag 29 september 2021 (facultatieve verlofdag)
Maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021 herfstvakantie
Donderdag 11 november 2021 wapenstilstand
Vrijdag 12 november 2021 (studiedag voor personeel – optie: te bevestigen)
Maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 kerstvakantie
Vrije dagen van het tweede trimester:
Maandag 24 januari 2022 (studiedag voor personeel)
Maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 krokusvakantie
Maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022 paasvakantie
Maandag 18 april 2022 paasmaandag
Vrije dagen van het derde trimester:
Woensdag 4 mei 2022 (studiedag voor personeel – optie: te bevestigen)
Woensdag 25 mei 2022 (facultatieve verlofdag voor Hemelvaart)
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 Hemelvaart
Maandag 6 juni 2022 pinkstermaandag
Dinsdag 7 juni 2022 (facultatieve verlofdag na Pinksteren)
De zomervakantie begint donderdag 30 juni 2022 om 11u (opvang voorzien tot 13u)

