
              

december 2023 

 

 
Het begint weer kouder en sneller donker te worden, dit wil zeggen dat de kinderen 
van de nabewaking vanaf maandag 5 december om 16.30 naar binnen gaan.  U 
kan de kleuters vanaf dit uur afhalen aan de hal van de kleuterschool.   
 
Om de veiligheid van onze kleuters tijdens de nabewaking te garanderen vragen we 
u om de poort tot 16.30u steeds gesloten te houden.  Uw zoon/dochter zal zo snel 
mogelijk naar de poort gebracht worden. 
 
 
Onze school maakt sinds kort deel uit van het “Aanmeldsysteem Brasschaat”, net 
zoals alle basisscholen in Brasschaat.  Via de website van de gemeente Brasschaat 
worden nieuwe kinderen aangemeld voor volgend schooljaar. 
 
De digitale aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2023-2024 start op 28 
februari om 12:00 uur en eindigt op 21 maart 2023 om 12:00 uur. 
Voor meer informatie en/of vragen kan u steeds terecht via ons secretariaat, via 
zegersdreef@bsmaterdei.be of op https://brasschaat.aanmelden.in/ . 
 
 
Op 5 december is het de internationale dag van het vrijwilligerswerk, graag willen 
wij ook onze vrijwilligers bedanken.  Voor het opnemen van de voor- en nabewaking, 
de middagbewaking, het begeleiden van kinderen op uitstap en alle ouders die zich 
belangeloos inzetten in de ouderraad. 
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Voor het Winterfeest zijn wij op zoek naar (groot)ouders die graag koekjes, 

cake of ander gebak willen maken. 

Bent u creatief met bloem en ziet u het zitten om ons te helpen ? 

Geef dan zeker door wat en hoeveel we van u mogen verwachten. 

Het gebak kan vanwege praktische redenen niet in de ijskast bewaard worden, 

slagroom en dergelijke kan dus niet gebruikt worden. 

 

U kan dit doorgeven via onderstaande link. 

https://forms.gle/sWYnPJPyfXU9fNBw7 

 

https://forms.gle/sWYnPJPyfXU9fNBw7


 
 

 

 

 
 

Donderdag  1/12/2022  LS 3 t/m LS 5 sportacademie 15.45u  

Vrijdag  2/12/2022  LS 5, LS 6 middagvoetbal  

Zaterdag  3/12/2022    

Zondag  4/12/2022  Tekenfund: einde bestelperiode  

Maandag  5/12/2022  Vergadering OT 19.30u  

Dinsdag  
6/12/2022  

Sinterklaas op school 
LS 1 en LS 2 sportsnack 15.45u  

Woensdag  7/12/2022  Dag van de vrijwilliger  

Donderdag  8/12/2022  LS 3 t/m LS 5 sportacademie 15.45u  

Vrijdag  9/12/2022  LS 5, LS 6 middagvoetbal  

Zaterdag  10/12/2022    

Zondag  11/12/2022    

Maandag  12/12/2022  Verjaardag juf Ann  (LS 3a) 

Dinsdag  13/12/2022  LS 1 en LS 2 sportsnack 15.45u  

Woensdag  14/12/2022  Kijkdag KS  

Donderdag  15/12/2022  LS 3 t/m LS 5 sportacademie 15.45u  

Vrijdag  
16/12/2022  

LS 5, LS 6 middagvoetbal  
Winterfeest  

Zaterdag  17/12/2022    

Zondag  18/12/2022    

Maandag  19/12/2022  
 

Dinsdag  20/12/2022  LS 1 en LS 2 sportsnack 15.45u  

Woensdag  21/12/2022    

Donderdag  22/12/2022  LS 3 t/m LS 5 sportacademie 15.45u  

Vrijdag  
23/12/2022  

Gekke kersttruiendag 
kerstreceptie in de klassen   

Zaterdag  24/12/2022  kerstavond 

Zondag  25/12/2022  kerstdag 

Maandag  26/12/2022  Start kerstvakantie 

Dinsdag  27/12/2022    

Woensdag  28/12/2022  Verjaardag juf Corina  (ICT coördinator) 

Donderdag  29/12/2022    

Vrijdag  30/12/2022    

Zaterdag  31/12/2022  oudjaar 

Zondag  1/01/2023  
 

Maandag  2/01/2023    

Dinsdag  3/01/2023    

Woensdag  4/01/2023    

Donderdag  5/01/2023    

Vrijdag  
6/01/2023  

Driekoningen  
Verjaardag juf Carolien  

Zaterdag  7/01/2023    

Zondag  8/01/2023    
 


