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Onderwerp: einde schooljaar – info schooljaar 22-23 
 
Beste ouder(s) 
 
Het schooljaar is opnieuw ten einde. Het schoolteam heeft het afgelopen schooljaar opnieuw getracht om alle 
kinderen optimale leer- en ontwikkelingskansen te bieden en ze te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot 
gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren. 
 
We willen u  bedanken voor het vertrouwen in onze werking en de 
goede samenwerking. 
 
Tot slot rest ons nog enkel u een fijne zomervakantie te wensen.  
Geniet er ten volle van! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het schoolteam  
GO! Basisschool De Bij 

 

Openklasdag schooljaar 22-23 – maandag 29/08/2022 
 

Noteer alvast maandag 29/08/2022 in je agenda. Deze dag organiseren we in samenwerking met oudercomité 
‘De Bij’ een openklasdag. Tijdens dit moment krijg je als ouder en leerling meer informatie over de klaswerking 
en het materiaal dat gebruikt wordt. Er is gelijktijdig ook de kans om informeel (met een drankje) een babbel te 
slaan met andere ouders en leerkrachten. We vragen om op deze dag de extra schoolbenodigdheden mee te 
brengen die opgelijst in dit rapport zitten of te vinden zijn op onze website: 
https://debij.be/schoolwerking/schoolbenodigheden-lagere-school/.  
 

 

Op de openklasdag krijgen nieuwe ouders op onze school hun 
Smartschoolaccount mee. Andere ouders die bv. niet meer kunnen inloggen of 
problemen hebben, krijgen dan de kans hun account te resetten/vernieuwen. 

 
Er worden 2 momenten voorzien om ouders zoveel mogelijk de kans te bieden dit af te stemmen met hun werk 
en/of persoonlijke situatie. 
 
Wanneer kan je langskomen op 29/08/22: 
- Infomoment 1: 16u-17u  
- Infomoment 2: 18u-19u 
 
Na beide infomomenten heb je nog de kans om langs te gaan en een kijkje te nemen bij andere leerkrachten. Het 
oudercomité organiseert gelijktijdig ook een oudercafé dat doorlopend open is en waar je gratis een drankje kan 
nuttigen. 

  

We vragen op de start van de infomomenten tijdig aanwezig te zijn zodat de leerkracht 
vlot en zonder onderbreking aan iedereen rustig de nodige uitleg kan geven. 

https://debij.be/schoolwerking/schoolbenodigheden-lagere-school/
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Nuttige informatie 
 

- De school blijft bereikbaar tot woensdag 6/07/22 – 12u. Nadien sluiten wij voor even de deuren.  
We openen opnieuw vanaf dinsdag 17/08/22 – 8u. 
 

- De warme maaltijden volgend schooljaar starten op maandag 19/09/2022 en eindigen op vrijdag 
16/06/2023. 

 

Belangrijke data schooljaar 22-23 
 

Klusjesdag oudercomité - zaterdag 27/08/22 
Openklasdag met infomoment - maandag 29/08/22 
1ste schooldag - donderdag 1/09/22 
Start warme maaltijden - maandag 19/09/22 
Vrije schooldag/studiedag leerkrachten - maandag 3/10/22 
Schoolfotograaf LAGER - maandag 10/10/22 
Schoolfotograaf KLEUTER - dinsdag 11/10/22 
Oudercontact 1 kleuter en lager - donderdag 27/10/22 
Herfstvakantie - maandag 31/10/22 tot vrijdag 4/11/22 
Wapenstilstand - donderdag 11/11/22 
Vrije halve schooldag/studiedag leerkrachten - woensdag 30/11/22 
Sint komt langs op school - dinsdag 6/12/22 
Groendag@DeBij - zaterdag 10/12/22 
Winterhappening met wandeling - vrijdag 16/12/22 
Kerstvakantie - maandag 26/12/22 tot vrijdag 6/01/23 
Groendag@DeBij - zaterdag 14/01/23 
Oudercontact 2 KL + LA - donderdag 26/01/23 
Vrije facultatieve verlofdag - maandag 6/02/23 
Krokusvakantie - maandag 20/02/23 tot 24/02/23 
Eetfestijn - vrijdag 3/03/23 en zaterdag 4/03/23 
Vrije halve schooldag/studiedag leerkrachten - woensdag 22/03/23 
Paasvakantie - maandag 3/04/23 tot vrijdag 14/04/23 
Oudercontact 3 KL + LA - donderdag 27/04/23 
Dag van de arbeid – feestdag - maandag 1/05/23 
Schoolfotograaf klasfoto - donderdag 11/05/23 
Vrije halve schooldag/studiedag leerkrachten - woensdag 17/05/23 
Hemelvaartsdag + brugdag (feestdagen) -  donderdag 18/05/23 en vrijdag 19/05/23 
Pinksterenmaandag - maandag 29/05/23 
Vrije facultatieve verlofdag  - dinsdag 30/05/23 
Schoolfeest - zaterdag 3/06/23 
Schoolreis kleuterschool - woensdag 13/06/23 
Stop warme maaltijden - vrijdag 16/06/23 
Schoolreis lager - maandag 26/06/23 
Proclamatie laatstejaars - dinsdag 27/06/23 
Gericht oudercontact 4 KL + LA - dinsdag 27/06/23 
Integratiemoment volgend leerjaar - woensdag 28/06/23 
Algemeen contactmoment 4 KL + LA - donderdag 29/06/23 
Laatste schooldag (tot 12u05) - vrijdag 30/06/23 
Klusjesdag oudercomité - zaterdag 1/07/23 


