
SCHOOLINFO

IN HET KORT

Basisschool Sint-Jozef
Veldstraat 168

8500 Kortrijk
 

056/22 66 39
 

Ziek? Te laat?
Bel ons op!

 
 

 

MA:     8u30-11u45    13u10-16u
DI:       8u30-11u45    13u10-16u
WOE:  8u30-11u40             -
DO:     8u30-11u45     13u10-16u
VR:      8u30-11u45     14u55

 
MA 21/09: ped.studiedag
DO 01/10: vrije dag
VR 02/10: ped.studiedag
WOE 11/11: wapenstilstand
WOE 17/03: ped.studiedag
DO 13/05 en VR 14/05 Hemelvaart
MA 24/05: pinkstermaandag
DI 25/05: vrije dag
 
 
 
ZA 01/11 tot ZO 08/11:
Herfstvakantie
ZA 19/12 tot ZO 03/01:
Kerstvakantie
ZA 13/02 tot ZO 21/02:
Krokusvakantie
ZA 03/04 tot ZO 18/04:
Paasvakantie

kinderen eten warm/lunch op school
kinderen worden afgehaald op school
kinderen gaan met de rij naar huis
kinderen van L5&L6 kunnen alleen naar
huis als er geen jongere kinderen met hen
mee gaan.

kinderen van P/K1 tot en met L1 worden in
de klas afgehaald door een ouder
kinderen van L2 tot L4 worden op de
speelplaats afgehaald door een ouder
kinderen van L5&L6 kunnen alleen naar
huis als er geen jongere kinderen met hen
meegaan.

8u-8u15        welkom op de speelplaats 
8u15-8u30    onthaal voor de kinderen in de klassen
8u30              begin van de lessen
11u45            einde van de voormiddag

13u-13u10    welkom op de speelplaats
13u10            begin van de lessen
16u                 einde van de namiddag

16u10-17u         studie voor de lagere school mogelijk
16u15-18u         betalende avondopvang mogelijk

 2020-2021

Een dag op school

7u-8u             betalende ochtendopvang mogelijk

 

nieuwsbrief op donderdag

www.basisschoolst-jozef.be

Geen school op::

Vakantie::



lunch op school = 
€1.80/dag

 
soep + lunch = 

€2.55/dag
 

warme maaltijd kleuter = 
€4.30

 
warme maaltijd lager = 

€5.30
 

opvang = 
€1/begonnen half uur

 
korte studie 16u10-16u35 =

€0.90
lange studie 16u10-17u =

€1.80

Belangrijk voor de lagere school

Belangrijk voor de kleuterschool maximum factuur kleuter =
€4.5/maand

maximum factuur lager = 
€9/maand

 
koek speeltijd P/K1 - L3 =

€0.75/week
 

sportbroek lager =
€6

sport T-shirt = 
€6.50

Niet-verplichte

schoolkosten

P/K1: Zindelijkheid is erg belangrijk voor de jongsten, samen met de                   
          ouders en de klasjuf werken we hier hard aan.
 
K2-K3: We gaan met de kinderen zo veel mogelijk naar buiten.
             Buitenlesdagen horen daarbij.
             K2 elke vrijdag
             K3 elke donderdag

School met een brugfiguur
Nele is brugfiguur vanuit de stad.
Ze helpt ouders en gezinnen verder.
Nele staat's morgens aan de schoolpoort.
Haar bureau is in de zorgklas.
Je kan haar bereiken op 0473/ 86 24 66
 

Bekijk elke dag de schoolagenda van je kind.
Spreek de juf of meester aan indien je vragen hebt.
In september is er een kennismakingsoudercontact.
In november, februari en juni zijn er oudercontacten met rapportbespreking.

School en ouders werken samen:
 

.

Schoolkosten

K3 gaat na de krokusvakantie elke week zwemmen op woensdag.
L1-L2 gaat elke week zwemmen op woensdag.
L3 gaat van september tot aan de krokusvakantie elke week zwemmen op
woensdag.
L4-L5 gaan 2-wekelijks zwemmen op dinsdag.
L6 gaat niet zwemmen maar heeft 2 sportuurtjes per week.

Sportlessen en zwemlessen zijn verplichte lessen. De kinderen leren
er heel veel motorische vaardigheden. Iedere klas heeft wekelijks 
een vast sportuurtje.
 

 
 

Rijen
rij 1= Veemarkt

rij 2 = kinderclub
rij 3 = Veldstraat

rij 4 = Hugo Verriestlaan
rij 5 = Sint-Jan


