
Maandkalender     De Parel    

februari’22   

Fiscaal attest 
Deze week ontvingen jullie via mail het fiscaal attest van jullie kinderen voor het 

kalenderjaar 2021.  

Met dit "Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar" kan 

u via het aangifteformulier voor de belastingen een terugvordering vragen van (een 

gedeelte van) het door u betaald bedrag voor buitenschoolse opvang voor- en 

naschoolse opvang en refter). Houd dit document dus zeer goed bij en vul het in op de 

correcte plaats op de belastingaangifte. 

Enkel de door ons ontvangen bedragen in de loop van het jaar 2021 (dus tussen 

01/01/2021 en ten laatste 31/12/2021) komen voor dit formulier in aanmerking.  

Als uw kind in de loop van vorig schooljaar ook op een andere school les heeft gevolgd, 

dan krijgt u ook van die school een soortgelijk attest, net als van de onthaalmoeder en 

de kribbe of andere diensten voor buitenschoolse opvang.  

Kijk zeker na of alle gegevens (naam, voornaam, adres) van de "schuldenaar van de 

uitgaven voor kinderopvang" correct zijn? Zij worden voor dit document automatisch uit 

onze administratieve databank gehaald. Mocht er iets niet kloppen, gelieve ons dat dan 

zo snel mogelijk te laten weten.  

Inschrijven broers en zussen voorrangsperiode 

voor het geboortejaar 2020 

Net zoals vorig jaar hebben broers en zussen van ingeschreven kinderen 

voorrang bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2022 - 2023.  Het is absoluut 

aan te raden om kinderen die geboren zijn in 2020 tijdig in te schrijven, zelfs als ze 

pas naar school gaan op 1 september 2023 ! 

Wanneer kan ik mijn kind (broer of zus) inschrijven ?  

• Voorrangsperiode van 7 februari’21 tot en met 18 februari’22 (15.00 uur). 

• Geef de siskaart van uw kindje of het pasje/kidsID nu gerust af aan het 

secretariaat of de klastitularis.  Wij zullen de inschrijving voorbereiden en in de 

correcte periode kan je het document handtekenen.  Schrijf een broer of zus 

zeker in voor 18 februari’22.   

Vanaf 19 februari’22 vervalt de voorrang voor broers en zussen.   

  
Plantenverkoop 

De ouderraad organiseert een plantenverkoop van  

1 februari’22 tot 23 maart’21.  

De opbrengst gaat integraal naar de verfraaiing van onze 

speelplaatsen en het aankopen van speelgoed voor de 

speelgoedkoffers!  Een foldertje met alle informatie wordt via 

de boekentas van je zoon of dochter meegegeven. 

De bestelde plantjes kunnen opgehaald worden op zaterdag 

23 april’22. 
 

Maandkalender 
Di 1  

Wo 2 2de lrj A-B-C: zwemmen  

Do 3 1ste lrj : Letterfeest 

Typles: ingeschreven leerlingen 

Ouderraad: digitaal 

Vr 4   

Za 5  

Zo 6  

Ma 7 4de lrj A: Medisch onderzoek op school  



3de en 4de lrj : zwemmen  

Di 8 Typles: ingeschreven leerlingen 

 

Wo 9 1ste lrj A-B-C: zwemmen  

6de lrj A-B-C: Vero-fiets  

Do 10 2de lrj A-B-C: Mega-spelenpaleis 

4de lrj B: Medisch onderzoek op school  

6de lrj A-B-C: info-avond (19.30 uur De Posthoorn) 

Vr 11 4de lrj C: Medisch onderzoek op school  

Za 12   

Zo 13  

Ma 14  

Di 15  

Wo 16 2de lrj A-B-C: zwemmen 

Do 17 3de lrj A-B-C: info-avond hoeveklassen  

Vr 18  

Za 19  

Zo 20  

Ma 21 3de en 4de lrj : zwemmen 

Di 22  

Wo 23 Kleuterschool Pius X en kleuters afdeling SJB: Carnaval 

1ste lrj A-B-C: zwemmen 

5de lrj A-B-C: Vero-fiets 

Do 24  

Vr  25 Lagere school: Carnaval  

3KA en 3KB: Theater ‘HOM’ 

Lagere school: Rapport 3 

Za  26 Krokusvakantie  

Zo 27  

Ma 28  

 

 

 


