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Beste ouder,
welkom in onze school.
We willen er in de eerste plaats voor zorgen dat jullie kind zich thuis voelt op onze school. Met een
enthousiast team zal onze school zich volledig inzetten om uw kind een eigentijdse opvoeding en
degelijk onderwijs te geven.
We trachten een transparant beleid te voeren en zijn steeds bereid om in gesprek te gaan.
Onze contactgegevens:
¨
Kleuterschool: Vaucampslaan 90
1654 Huizingen
¨
Lagere school: Vaucampslaan 80
1654 Huizingen
02/ 359 15 85
Ann.vrijdag@basisschool-huizingen.be
¨
Website:
www.basisschool-huizingen.be

Maandag & dinsdag: 8u.30 - 12u.05 & 13u.30 - 15u.20
Woensdag:
8u.30 - 12u.05
Donderdag & vrijdag: 8u.30 - 12u.05 & 13u.30 - 15u.20
Naschoolse opvang: ‘ de Malleboot ‘
Alle schooldagen: 7u.00 - 8u.15
15u.35 - 19u.00
Coördinator Malleboot Huizingen: Dorien Vandenbossche
T: 02 356 95 83
malleboot.huizingen@3wplus.be
We vragen de ouders zich te engageren om hun kind op tijd naar
school te brengen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school.
Kinderen die te laat komen, dienen zich aan te melden op het
secretariaat in de lagere school.
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Tussendoortjes:
Tijdens de speeltijden eten we een stukje
fruit. In de namiddag kan een gezond
koekje.
We vragen water mee te geven in een
drinkbus.

Maaltijden:

Tijdens de middag kan u kiezen:
¨
U geeft boterhammen en drinkbus mee.
¨
Uw kind kan soep krijgen bij de boterhammen: 0,50 (kleuter) en 0,70 (lagere school)
per dag)
¨
Uw kind eet een warme maaltijd: 5 per dag (soep, hoofdschotel, dessert, stuk fruit). U
moet het maandmenu tijdig afgeven, zodat we een vlotte levering kunnen garanderen.
Startdatum soep en warme maaltijden wordt later meegedeeld.

Lichamelijke opvoeding:
¨
Wekelijks krijgt uw kind turnles.
¨
Een turnpak in de lagere school is aan te kopen op school:
- Tshirt met logo: 10
- Short: zwart. Zelf voorzien.
- Turnzak: gratis (bruikleen)
¨
In de 3de kleuterklas hebben de kleuters turnpantoffels nodig na de paasvakantie.
¨
Voor het 2de, 3de en 4de leerjaar is wekelijks een zwemles gepland. De kostprijs voor een
heel schooljaar bedraagt 20 en wordt verrekend via de maximumfactuur. Enkel het 2de
leerjaar is gratis, dit wordt gesponsord door het gemeentebestuur.
De leerlingen van het 2de leerjaar krijgen éénmalig een badmuts gratis. Een nieuwe
moet aangekocht worden op school; 5.
Uitstappen:
¨
Regelmatig gaat uw kind op uitstap. U wordt hiervan tijdig verwittigd. Bij het begin van het
schooljaar krijgt u een brief mee in verband met uw toelating hiervoor. De onkosten
worden steeds verrekend via de schoolfactuur.
¨
Meerdaagse extra-muros:
- Hanenbos: 3de kleuterklas + 1ste leerjaar
- avonturenklassen: 4de leerjaar
- sneeuwklassen: 6de leerjaar
¨
Alle uitstappen en activiteiten blijven binnen de wettelijk toegestane ‘scherpe maximumfactuur’ ( kleuters = 45 per schooljaar & Lagere school = 90 per schooljaar) en ‘minder
scherpe maximumfactuur’ ( 450 voor de volledige schoolloopbaan)

Onze school is op verschillende manieren te bereiken.
¨
¨
¨
¨

Daar wij een MOS-school zijn, proberen we zoveel mogelijk informatie en brieven door te
geven via een onlinesysteem: Questi. U ontvangt een registratiemail van Questi.
Mogen we met aandrang vragen om Questi zoveel mogelijk te gebruiken.
Ook via mail : ann.vrijdag@basisschool-huizingen.be
Uw mail wordt steeds binnen 72 uren beantwoord.
U vindt ook veel nuttige informatie, foto’s, schoolkrant … op onze website:
www.basisschool-huizingen.be
U kan uiteraard de klasleerkracht, zorgcoördinatoren en directeur steeds aanspreken.
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Kleuterschool:
-

¨

Lagere school:
- boekentas
- eetzakje met brooddoos en hersluitbare drinkbus
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¨

Ouderraad:
ouderraad.huizingen@gmail.com
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