
 

Beste ouders, 

 

Nieuwjaarswens 
Een schitterend 2023! 

2022 is bijna om. 2023 staat voor de deur. Tijd om even terug te kijken maar 

vooral ook om positief vooruit te kijken. Op onze school staan in 2023 immers de 

volgende bouwprojecten op stapel. De kleuterspeelplaats en elektriciteitswerken 

in de feestzaal in de Stationsstraat,  verfraaien klastuintjes in de Beunt  en 

renovatie van de speelheuvel in ’t Mijltje zijn de werken die we hopen in 2023 

aan te pakken. We houden jullie op de hoogte van de planning en de werken. 

Natuurlijk wensen we ook ieder van jullie hele fijne eindejaarsfeesten toe! En dat 

jullie dit ook aan anderen gunnen was heel duidelijk: dankzij jullie steun was 

onze Shoe-Box-Actie ook dit jaar een groot succes met 153 Shoe-boxen! 

Bedankt daarvoor!!! 

En tot slot voor 2023: Een vredevol nieuw jaar waarin je nog mag dromen! 

 

Een goed voornemen voor het nieuwe jaar… 
Het is misschien een klassieker… maar voor een nieuw jaar hebben mensen 

steeds goede voornemens. Hier een tip…   

Opdat onze lessen tijdig kunnen starten en niet onderbroken worden, willen we 

jullie vragen om jullie kleuter tijdig naar school te brengen. Dit betekent ten 

laatste 8u30 ‘s morgens en 13u30 ‘s middags.  Zo leren de kleuters ook om 

netjes in de rij te staan en kunnen ze samen naar binnen gaan. Dit zal het 

onthaalmoment in de klassen sterk verbeteren. Alvast hartelijk dank voor jullie 

medewerking.  

 

Fuif Ouders in Actie Mijlstraat 
Op 21 januari 2023 organiseert de oudervereniging “Ouders in Actie” een fuif. 

Mensen samenbrengen staat bovenaan. Alle ouders van Het Mijltje zijn nu alvast 

uitgenodigd.  

 

Veiligheid rijen + afhalen kinderen  Stationsstraat 
Omwille van de koude merken we dat onze kleuters ’s avonds lang buiten onder 

de afdaken moeten staan eer ze opgehaald kunnen worden. Daar de rijen eerst 

vertrekken gaat de poort pas om 15u40 open.   

We hebben deze situatie bekeken en willen dit licht aanpassen. Onze jongste 

kleuters, van de klas van juf Kristel en de klas van juf Chris en juf Charlotte, 

zullen ook in januari, in de klas afgehaald kunnen worden in de klas van juf 

Kristel. Onze oudste kleuters zullen iets later naar het afdak gebracht worden 

zodat zij klaar zullen staan om 15u40. 
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We hopen het zo voor onze kleuters aangenamer te kunnen maken. 

Een warme oproep naar alle ouders die de kinderen met de rij laten meegaan. 

Hen wordt gevraagd om kinderen niet vroegtijdig uit een rij te halen, maar de 

kinderen op te wachten bij het eindpunt van de rij. We vragen dit om onveilige 

toestanden te vermijden. Als we hier allen aandacht voor hebben, werken we 

samen aan een veilig ‘rijgebeuren’. 

  

1 Februari = Tel - dag 

Ook op 1 februari 2023 houden we de officiële telling van het aantal kleuters in 

onze school. De resultaten van deze telling bepalen het aantal lestijden dat wij 

mogen aanwenden in het schooljaar 2023 – 2024. Het is dus belangrijk om 

kleuters die naar school mogen komen, zeker voor die datum in te schrijven. Wij 

vragen naar jaarlijkse gewoonte ook aan ieder van jullie om reclame te maken 

voor onze kleuterschooltjes.  
 

Belangrijke data 
 

 

Ma 9 jan Eerste schooldag van 2023! 

Wo 18 jan. Opendeurtje in Stationsstraat  (tussen 11u en 12u.) 

Wo 18 jan. Opendeurtje Beunt (tussen 9u30 en 10u30) 

Do 19 jan Opendeurtje in Het Mijltje (tussen 11u en 12u.)  

Za 21 jan Fuif Ouders in Actie 

Wo 1  feb Tel-dag 

Vr 3 feb Facultatieve verlofdag  

 

 
 


