
Onze visie 

Op onze school zijn alle kinderen welkom. Het kind staat 
centraal.  

We geven elk kind oprechte aandacht en bieden het eigen 
kansen tot ontplooiing. Wij zijn een katholieke school 
waarin waardering en respect voor anderen fundamentele 
waarden zijn, opdat kinderen als gelukkige, evenwichtige 
mensen zouden kunnen 
functioneren in de maatschappij.  

Kortom : we zijn een school waar we  

 
vanuit een gevarieerd aanbod, met actuele aangepaste                                                                                         
methodes en samenwerkingsverbanden.  

                      

                     Uitnodiging kijkuurtje 

We nodigen u van harte uit op het kijkuurtje 

dinsdag 30 augustus 2022 
   van 18.00u tot 19.30u 

Mogelijkheid tot passen en aankopen van : 

• fluohesje met het logo van de school (verplicht in de periode tussen de herfst- en de krokusvakantie) 

Kinderen die nieuw zijn op school, krijgen hun eerste hesje gratis.   

• turnkledij voor de lagere school : marineblauw broekje en T-shirt met logo van de school 

Schoolmateriaal 

Onze school respecteert de wettelijke regeling met betrekking tot het kosteloos karakter van het basisonderwijs. 
Daarom wordt geen inschrijvingsgeld aangerekend en worden ook alle materialen en activiteiten die noodzakelijk 
zijn voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen resp. de eindtermen gratis ter beschikking gesteld van de 
leerlingen.  
Daarnaast zijn er, al naargelang het leerjaar, nog enkele materialen nodig die u wel zelf dient aan te kopen.           
Wij vragen u deze te voorzien voor uw kind tegen het begin van het nieuwe schooljaar dat start op donderdag 1 
september 2022.  
 

• goed sluitende drinkbus getekend met naam  

• witte turnpantoffels (niet voor de peuters) 

• 1 doos papieren zakdoekjes (later op het jaar wordt er nog 1 gevraagd) 

• 1 doos vochtige doekjes: voor de peuters en 1ste kleuterklas  

• platte huiswerkkaft A4 met 3 kleppen en elastiek: àlle leerjaren (1ste t.e.m. 6de)  

• dunne klasseur A4, 5 cm breed, met een hefboom, géén ringen: 4de  en 6de leerjaar  

• een passer om thuis te gebruiken: 5de en 6de leerjaar, voor het 5de ook een geodriehoek voor thuis 

• een hoofdtelefoon of oortjes: 5de en 6de  leerjaar 

 
Er worden ook uitstappen georganiseerd waarvoor u een deelname in de kosten kan gevraagd worden. Voor al deze uitgaven houdt de 

school zich strikt aan de voorschriften met betrekking tot de maximumfactuur in het basisonderwijs.                        

Graag verwijzen wij u voor detail door naar https://www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-basisonderwijs. 

 
Vrije Basisoefenschool Wijnegem (Annuntia Scholen vzw) e-mail: info@oefenschool.be 

Turnhoutsebaan 430 - 2110 Wijnegem website: www.basisoefenschool-wijnegem.com 

 Tel 03.353.05.41 
 

volg ons ook op Facebook 
 
 
 

https://www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-basisonderwijs
http://www.basisoefenschool-wijnegem.com/


 

KALENDER 2022 – 2023 

 

 

Klasvergaderingen 

De eerste weken van september nodigen we de ouders uit op de klasvergadering.  Deze klasvergaderingen gaan 
door in de klas van uw kind vanaf 19.30u. De klasleerkracht geeft toelichting over de werking in de klas, geeft 
toelichting bij de methodes  waarmee we werken, maakt afspraken rond huistaken en lessen, vertelt over de 
extra-muros-activiteiten, enz. Uit blijk van interesse en in het belang van uw kind verwachten wij dat ouders 
aanwezig zijn op deze avond. 

• donderdag 1 september: 2de kleuterklas en 1ste leerjaar 
• dinsdag 6 september: 1ste en 3de kleuterklas en 2de leerjaar 
• donderdag 8 september: 3de en 4de leerjaar 
• maandag 12 september: 5de en 6de leerjaar 
• voor de peuters die nieuw instappen volgt er later op het jaar een infomoment (K1P) 

Vakantiedagen  

Vrije dagen en pedagogische studiedagen van het eerste trimester: 

• vrijdag 30 september 2022: facultatieve vrije dag 
• woensdag 5 oktober 2022: pedagogische studiedag 
• van 31 oktober tot en met 6 november 2022: herfstvakantie 
• vrijdag  11 november 2022: Wapenstilstand  
• woensdag 30 november 2022: pedagogische studiedag 
• van 26 december 2022 tot en met 8 januari 2023 : kerstvakantie 

Vrije dagen en pedagogische studiedagen van het tweede trimester: 

• maandag 30  januari 2023: facultatieve vrije dag 
• woensdag 8 februari 2023: pedagogische studiedag 
• van 20 februari tot en met 26 februari 2023 : krokusvakantie 
• van 3 april tot en met 16 april 2023 : paasvakantie 

Vrije dagen en pedagogische studiedagen van het derde trimester: 

• maandag 1 mei 2023: Dag van de Arbeid 
• donderdag 18 mei 2023: Hemelvaartsdag 
• vrijdag 19 mei 2023: brugdag 
• maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag 

Belangrijke data om te noteren !  

(raadpleeg ook zeker de kalender op het ouderplatform om op de hoogte te blijven van specifieke klasactiviteiten) 

• zaterdag 20 augustus 2022: KLUSJESDAG met ouders die graag letterlijk een handje komen toesteken! 
• maandag 5 september 2022: schoolfotograaf 
• woensdag 14 september 2022 – 20u: eerste vergadering Ouder-Schoolteam (OST) : alle ouders welkom ! 
• woensdag 21 september 2022: scholencross 
• vrijdag 7 oktober 2022: KoffieKlets 1 
• vrijdag 16 december 2022: kerstmarkt 
• zaterdag 18 maart 2023 : quiz 
• zaterdag 22 april 2023: Vormsel 
• zaterdag 13 mei 2023: schoolfeest 
• donderdag 18 mei 2023: Eerste Communie 


