
                                                        

                                                                             Turnhout, 02 september 2019 

 

Beste ouders    

 

 

Met leuke vakantieverhalen, nieuwe moed, goede voornemens in overvloed en veel 

goesting om alle kinderen en ouders weer te zien zetten we onze schoolpoort open. 

Met ons ganse team willen we er een fijn schooljaar van maken. We starten dit 

schooljaar met 409 kinderen: 136 kleuters in 7 kleuterklassen en 273 lagere 

schoolkinderen in 12 klassen. We kunnen ook in alle klassen extra zorg aanbieden.  

 

Op dinsdag 3 september voorzien we een gezamenlijke ouderavond in de verschil-

lende klassen van de lagere school. De avond zal als volgt verlopen: 

 Om 18.30 uur starten we voor de ouders van de kinderen 1ste en 2de leerjaar. Er 

is dan een gezamenlijk infomoment voorzien in de refter. Ons zorgteam stelt 

zich dan even voor. Om 19.00 uur gaan deze ouders dan naar de klas van hun 

kind waar de leerkracht specifieke informatie voor dat leerjaar geeft. 

 Om 19.00 uur verwachten we de ouders van de kinderen 3de en 4de leerjaar.  

Zij kunnen dan de gezamenlijke info volgen en om 19.30 uur naar de klas gaan. 

 Om 19.30 uur verwachten we de ouders van de kinderen 5de en 6de leerjaar. 

Ouders die de algemene info al hoorden kunnen vanaf 20.00 uur aansluiten. 

Kom mee luisteren naar de werking van de school, wij hebben graag dat alle 

ouders de info mee volgen!  

 

Op donderdag 12 september om 19.00 uur voorzien we een gezamenlijke ou-

deravond voor de kleuterschool. Hartelijk welkom! 

 

 

Onze website http://www.sint-franciscusschool.be werd vernieuwd. Hier 

kan u allerlei info en het schoolreglement bekijken, aangepast aan de nieuwe 

regelgeving van de overheid. De informatiebrieven die op vrijdag meegaan kan u 

ook terugvinden op onze website. Een schoolkrant maken we niet meer; foto’s en 

verslagjes van activiteiten komen op de website. Ook de brieven willen we 

kortelings niet meer meegeven maar bezorgen via e-mail. Daarom vragen we 

om de meegegeven informatiefiche van uw kind aan te vullen en terug te 

bezorgen. Vermeld zeker uw mailadres voor de brieven, de telefoonnummers van 

personen die we overdag kunnen bereiken, medische informatie om rekening mee 

te houden, de huisdokter en rekeningnummer. Indien u geen brieven kan ontvangen 

via mail mag u op de informatiefiche noteren dat u een papieren versie wil. 

vzw KOBArT 

GVB Sint-Franciscus  
Schorvoortstraat 31     

2300 Turnhout     

Tel.: 014/41 33 53 
 

http://www.sint-franciscusschool.be/


 

 

 

Alle leerlingen van de lagere school gaan vanaf 12 september iedere donderdag 

zwemmen in het zwembad van Turnhout! De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 

zwemmen een half jaar: 5de leerjaar van september tot januari, 6de leerjaar van 

februari tot juni. De andere helft krijgen zij een extra turnuur.  

 

We voorzien de schoolbenodigdheden voor alle kinderen. Voor de aanrekening van 

de schoolkosten zoals toneel, schooluitstap… beperken we ons tot de dubbele 

maximumfactuur; 45 euro voor de kleuters, 90 euro voor de lagere school en 440 

euro voor meerdaagse uitstappen voor de volledige lagere schoolperiode. 

Voor ‘blijven eten’ rekenen we voortaan 0,90 euro aan per middag voor drank en 

opvang. Hiervoor ontvangt u een fiscaal attest voor uw belastingaangifte. 

 

De school richt studie in voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van 

15.45 uur tot 16.30 uur. De kinderen mogen vooraf op de speelplaats al een stuk 

fruit of koek eten en kraanwater drinken. Per studiedag wordt 0,70 euro aange-

rekend op de schoolrekening. Hiervoor ontvangt u een fiscaal attest.  

Andere kinderen kunnen opgevangen worden bij de Buitenschoolse Kinderopvang. 

Let wel op: de Buitenschoolse kinderopvang sluit collectief op vrijdag 20 

september; er is dan geen opvang op school!  

 

De stad Turnhout biedt kortingen aan op Turnhoutse activiteiten voor kinderen 

die beschikken over een UIT-pas. U mag daarvoor een kopie binnenbrengen op het 

secretariaat. Ouders die een onderwijscheque van de stad Turnhout ontvangen 

brengen hem ook zo vlug mogelijk binnen op het secretariaat. 

 

Kinderen mogen een eenvoudige gezonde versnapering meebrengen om hun ver-

jaardag in de klas samen te vieren. Géén cadeautjes a.u.b.  

 

Op 27-28-29 september is er weer ‘Griffelkermis’.  

Onze school is een parochieschool en in verbondenheid willen we samen feesten en 

genieten van deze kermis. De parochie ‘bouwt’ mee aan onze school.  

 

Samen bannen we de haarluisjes uit de school. Meld het ons als u luisjes opmerkt, 

we geven dan alle kinderen van de klas een brief mee. Controleer zekere enkele 

dagen en behandel de haren indien nodig. Zeker bij het begin van het schooljaar 

vraag ik om extra te controleren. Ons zorgteam houdt een oogje in het zeil. 

 

Probeer te voet of met de fiets naar school te komen om de schoolomgeving veilig 

te houden. Met de auto als het moet… parkeren kan op de parking aan de kerk.  

 

Laten we er samen een tof, leerzaam schooljaar van maken 

 

Lut Verheyen, directeur 


