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1.  
2.  

 

Welkom 

 

EVEN TIJD … 
om van de kerstsfeer te genieten tijdens de vakantie van zaterdag 24 december tot en met 8 januari 2022. 
Daarna vliegen we er terug in voor het tweede trimester. U leest hier alvast nog heel wat interessante 
informatie die we graag met u delen. 
 

DIT MOET U WETEN 
 

ZO BENT U OP DE HOOGTE 
- via mail wordt u meestal gecontacteerd i.v.m. praktische informatie 
- in de nieuwsbrief wordt vaak wat dieper ingegaan op onderwerpen die over de hele school gaan 
- Hebt u graag zicht op de vele activiteiten die in de klassen en de verschillende afdelingen doorgaan? 

Neem dan zeker een kijkje op Facebook en Instagram ‘@basisschoolchristuskoning’.  
 
NIEUW TARIEF OPVANG 
Vanaf januari 2023 zijn we genoodzaakt de opvangtarieven te indexeren. Per begonnen halfuur betaalt u 1 
euro. 
 
RAPPORTEN 
Het 1ste, 2de en 3de leerjaar krijgen een groeirapport mee. De oudste leerlingen: 4de, 5de en 6de leerjaar hebben 
net voor de vakantie een totaalrapport. Het rapport wordt deze keer ook via mail verstuurd. 
 
FINANCIËLE ACTIE 
Onze jaarlijkse financiële actie komt eraan. Naast de gekende pannenkoeken, bieden we nu ook andere 
lekkernijen zoals verse wafeltjes, zandkoekjes, … aan. Meer info volgt binnenkort in het 2de trimester.  
 
VERKEER 
Onze school mocht het schoolvervoerplan in 

ontvangst nemen. Samen met de stad Brugge 

proberen we de gevaarlijke situaties rond de school 

weg te werken zodat alle ouders en kinderen zo 

veilig mogelijk naar school kunnen komen. 

Met de school en ouderraad startten we een 

hoffelijkheidscampagne. Mensen die zich hoffelijk 

gedragen in en rond de schoolpoort ontvangen een 

bedankingskaartje. Op de start van deze campagne 

werd onze Fi(e)to uitgebreid bedankt door 

Burgemeester en Schepenen. 
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EERSTE COMMUNIE 

Dit schooljaar wordt de Eerste Communie nog verzorgd door de school zelf op 3 juni 2023.  

Vanaf 2024 wordt de Eerste Communie georganiseerd door de parochie. Alle info i.v.m. het inschrijven, de 

voorbereiding en de viering zal te vinden zijn op www.kerkinbrugge.be. We kunnen alvast meegeven dat de 

Eerste Communie zal doorgaan op zaterdag 25 mei 2024. 

 

OPENING PIMPAMPOEN – SCHOOLFEEST 

 
 

 
Op 19 november werd afdeling PimPamPoen officieel 
geopend. ’s Morgens klonken we met vele collega’s en 
genodigden op het prachtige nieuwe gebouw. In de namiddag 
vierden we samen verder met alle kinderen en hun ouders.  
 
   
  
 

DE OUDERRAAD 
 

De ouderraad gaf alweer het beste van zichzelf. Er kon tijdens het oudercontact op elke afdeling gezellig 
iets gedronken worden aan de winterbar. Bedankt aan de bereidwillige ouders om de bar te bemannen. 
 

         
 

http://www.kerkinbrugge.be/
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NIEUW LOGO 
 

Vanaf 2023 pakken we uit met ons nieuwe logo. U zal het binnenkort overal op school zien opduiken.  

Heel wat van onze belangrijkste uitgangspunten en visie zijn erin verwerkt. Vind je ze terug in het logo?  

Kijk en zoek maar mee … 

Als basisschool Christus Koning horen we bij VZW 

Sint-Lodewijk. We verwelkomen onze kinderen elke 

dag met een grote glimlach in onze 3 afdelingen. Als 

basisschool ontvangen we zowel kleuters als 

leerlingen die zich hier echt thuis voelen. Met het 

hele team streven we naar de ‘groei’ van elk kind. 

Van bij de start dagen we alle kleuters uit om te 

groeien tot enthousiaste tieners.  

 

KALENDER 

DE  SCHOOLKALENDER  

Op de schoolkalender op onze website vindt u alle data van uitstappen, naschoolse activiteiten, vrije dagen, 

activiteiten ouderraad, infomomenten, ... Het is belangrijk om die regelmatig te raadplegen. 

www.basisschoolchristuskoning.be 

Staat 25 maart 2023 al jullie agenda? We kunnen weer een schoolfeest organiseren, save the date! 

VIP-DAGEN EN INSTAPDATA PEUTERS 

Enkele weken vóór het instapmoment nodigen we de ouders uit op school. Op een VIP-dag (Very Important 

Peuterdag) zijn ouders met hun peuter welkom voor veel praktische info over het starten op school.                 

Dit infomoment gaat telkens door op een vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur in de peuterklas van juf Liesbeth. 

 

http://www.basisschoolchristuskoning.be/

