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Schooljaar 2022–2023 

 

Geachte ouders 

 

Tijdens het schooljaar begint de middagpauze om 13.10 uur en starten de lessen opnieuw om 

14.05 uur. Dat betekent dat de leerlingen ‘s middags een pauze hebben van 55 minuten, 

waarvan ze een goed halfuur kunnen gebruiken om te eten. Dat is weinig. Daarom blijven de 

leerlingen tijdens de middag op school om er een warme maaltijd, een belegd broodje of hun 

boterhammen te eten. 

De toelating om thuis te gaan eten kan alleen worden gegeven wanneer een leerling de weg 

van en naar school kan afleggen binnen 55 minuten. Samentroepen in het dorp is verboden 

en zal streng worden gecontroleerd en gesanctioneerd.  

De leerlingen van de derde graad krijgen wel de mogelijkheid om over de middag vrij te 

beschikken. Hiervoor moeten ze de toelating van de ouders krijgen door onderstaande strook 

in te vullen. 

Op school eten is een goede en niet eens erg dure oplossing: voor een warme, verse maaltijd 

(soep en hoofdgerecht) betaal je € 5,80. De warme maaltijden worden in onze eigen keuken 

vers bereid en zijn dus lekker en gevarieerd. Een royaal belegd broodje kost € 3,50. Wie 

enkel van wat verse soep wil genieten, betaalt € 0,90. Voor het gebruik van de refter bij het 

eten van boterhammen rekenen wij € 0,40 aan. 

De leerlingen die op school blijven eten, kiezen maandelijks via een onlinedocument wat ze 

willen eten. Ze zullen telkens aan de hand van het menu hun keuze moeten maken voor de 

daaropvolgende periode. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

We vragen de ouders om de school te contacteren via een smartschoolbericht indien uw 

zoon/dochter de toelating krijgt om:  

 

❖ ELKE MIDDAG THUIS WARM TE ETEN. 

 

❖ ELKE MIDDAG DE SCHOOL MAG VERLATEN (enkel 3de graad). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

K. Lansens 

Directeur  
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