
 
 

 
 

 

 

schooljaar : 2022 – 2023  

editie : Kerstmis 2022- Nieuwjaar 2023 

 
 
 
 

Nieuwjaarswens 

 

Kerstfeest is denken 

aan vrede en licht 

aan de boodschap 

het blijde bericht 

van komen van mensen 

heel dicht tot elkaar 

niet voor heel even 

maar - als het kan -  

het hele jaar! 

 

Het Colomadomein 
 

Zoals jullie wel weten zitten we met onze basisschool op een domein waar ook een secundaire 

school gevestigd is, COLOMAplus. Jullie zullen ook wel weten dat samen werken en samen 

leven op zo’n groot domein alleen maar kan als er duidelijke afspraken zijn. Deze worden 

gemaakt in overleg tussen beide scholen. Wanneer de afspraken dan ook nageleefd worden 

kan er écht van een samenwerking gesproken worden! Vandaar… 

✓ Bedankt om van de fiets af te stappen als jullie het domein via de Colomalaan 

binnenkomen 

✓ Bedankt om de fietsen opzij van de weg te plaatsen en de ingang voor de studenten 

van COLOMAplus niet te versperren alsook de brandweg (de ruimte tussen de twee 

eerste gebouwen) vrij te houden 

✓ Bedankt om de poort langs de Tervuursesteenweg alleen te voet te gebruiken en dit 

enkel tussen 07.00u en 08.30u en 16.00u en 18.00u 

✓ Bedankt om, wanneer je tijdens de schooluren op school moet zijn, de ingang aan de 

Colomalaan te gebruiken en onze collega’s van COLOMAplus hiervoor niet onnodig te 

storen 

✓ Bedankt dus om te zorgen voor een fijne samenwerking! 

 

 

 

 

 

 



Vakantiekalender 2022 – 2023 
 

2de trimester 
 

vrijdag 27 januari ‘23      pedagogische studiedag 

maandag 30 januari ’23      facultatieve verlofdag 

zaterdag 18 februari t.e.m. zondag 26 februari ‘23  krokusvakantie 

zaterdag 1 april t.e.m. zondag 16 april ‘23   paasvakantie 
 

3de trimester 
 

maandag 1 mei ’23       feest van de arbeid 

woensdag 17 mei ‘23      pedagogische studiedag 

donderdag 18 mei t.e.m. zondag 21 mei ‘23   Hemelvaartweekend 

maandag 29 mei ‘23      Pinkstermaandag 

vrijdag 30 juni ‘22 laatste halve lesdag (opvang tot 

14.30u) 

 

Vakantiekampen 2023 
 

Ook in 2023 zullen er vakantiekampen doorgaan op onze school voor de kinderen.  Voor deze 

kampen werken we samen met LeMu (Levende Muziek) en JETI (sportkampen).  
 

Uitgebreide info over deze kampen kan je ook vinden op www.jetikampen.be en 

www.lemu.be. 

 

Kleuterdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Inschrijven (van broers en zussen) voor het schooljaar 2023-2024 
 

Broers en zussen kunnen inschrijven tussen 23 januari en 3 februari 2023. 

 

De aanmeldingsperiode voor nieuwe kinderen loopt van 28 februari tot en met 21 maart 2023. 

Meer info kan je vinden op www.kiesjeschool.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEUTERDAG 
 

zaterdag 11 februari 2023 
van 09.30 uur tot 12.30 uur 

 
Deze voormiddag staat ons team klaar voor alle ouders 

van peuters die een schoolkeuze moeten maken! Je bent 
welkom met je vragen, je kan een rondleiding krijgen en 

zoveel meer!!! 
Wil je graag de folder voor deze kleuterdag ontvangen of 

verspreiden, stuur dan zeker een mailtje naar 
directie@coloma.be 

 

http://www.kiesjeschool.be/


Belangrijke mededeling i.v.m. het FISCAAL ATTEST over het jaar 2022 
 

 

Voor een correct fiscaal attest in verband met betaalde buitenschoolse opvang (voor- en 

naschoolse opvang en reftertoezicht) is het van groot belang dat de betalingen op onze 

rekening binnenkomen voor 31 december 2022.  Alle betalingen die we later ontvangen, 

worden pas vermeld op het fiscaal attest dat u in 2024 zal krijgen.  Voor de toekenning van een 

fiscaal attest hebben we ook het rijksregisternummer nodig van de ouder bij wie de kinderen 

ten laste staan. Jullie kregen hiervoor een document om aan te vullen. Voor wie dit nog niet in 

orde bracht, graag zo snel mogelijk invullen en terug meegeven! Bedank alvast. 

Dus samengevat:  

- opvang door ons ontvangen voor 31/12/2022 komt op het fiscaal attest dat u zal 

ontvangen in april/mei 2023 

- opvang door ons ontvangen na 31/12/2022 komt op het fiscaal attest dat u zal 

ontvangen in april/mei 2024 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

Het eerste trimester is alweer voorbij en vanuit de ouderraad kijken we hier heel tevreden op 

terug. We mochten weer heel wat ouders verwelkomen op ons Vuurfeest en ook onze andere 

activiteiten waren succesvol! Hierdoor kunnen wij extra cadeautjes onder de kerstboom leggen 

voor de Vredestraat en Coloma-bos!  

Voor de Vredestraat voorzien we nieuwe speeltoestellen voor de speelplaats. In Coloma-bos 

laten we binnenkort enkele fruitbomen aanplanten. Hopelijk kunnen we over twee jaar hier 

dan ook heerlijk van smullen. 

 

Maar het schooljaar stopt niet op 31 december. Na de kerstvakantie zijn wij ook weer paraat! 

Op 26 januari nodigen wij de ouders graag uit om 19u in Coloma-bos aansluitend zal er ook 

een infosessie rond schoolrijpheid plaats vinden. 

 

Op zondag 12 februari kan je heerlijk komen smullen van een heerlijk ontbijt en op 15 februari is 

er ook traditioneel onze ChocoStop! 

 

Ook verder op het jaar is er nog een Kleerkastactie, de ColoMaParty en onze slotvergadering 

met etentje voor de ouders. Wil je graag meer weten of op de hoogte blijven van onze 

activiteiten volg ons dan op onze socials (nog linken bij het bericht zetten) of bekijk onze 

kalender op www.colomaenpa.be 

 

Wij wensen tot slot alle ouders, leerkrachten en kinderen vanuit de 

ouderraad een heel leuke vakantie toe en prettige feestdagen!  
 

 

 

 

 

Een veilig nieuw jaar 
 

Nu het langer donker is zien we heel wat fluo op de straat! Top!!! 

Maar ook na de kerstvakantie willen we graag nog veel fluo zien 

bij de kinderen! Vergeet dus zeker in deze donkere periode niet om 

de fluo hesjes te dragen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colomaenpa.be/


Enkele weetjes 
 

✓ Het fruit dat elke week op school gegeten wordt dankzij ‘Oog voor Lekkers’ is nog steeds 

een succes! 

✓ De knabbelverkoop van het derde leerjaar bracht een mooie som op! Bedankt aan de 

ijverige bakkers, er is wat afgesmuld! 

✓ De gezellige winterbar bracht ons weer allemaal samen en zorgde ervoor dat het potje 

van de knabbelverkoop aangevuld werd tot het ronde bedrag van 1200€ ! ZON (Zorg 

Om Naaste) is iedereen dankbaar voor de gulle giften! 

✓ Ons schoolfeest is dit jaar op zaterdag 25 maart, iets om zeker in de agenda te noteren!  

✓ Heb je onder de kerstboom een of andere bon gekregen die je kan gebruiken om  

online te shoppen? Denk dan even aan onze vereniging en Trooper! Zij geven soms niet 

alleen leuke kortingen, maar ook een mooie commissie aan onze school!  

Via Trooper krijgen wij gratis extra centen in kas door iedereen die online shopt bij 

Trooperwebshops, en dat zonder dat jouw aankoop je ook maar één eurocent extra 

kost. ‘t Zijn de webshops die ons een mooie commissie op jouw aankoopbedrag 

schenken en die gratis centen zijn erg welkom. Zeker in deze moeilijke coronatijd. 

Via www.trooper.be kan je dus het hele jaar door onze school steunen! Zoek naar onze 

vereniging basisschool Sint Jozef Coloma, klik door naar één van de meer dan 1.000 

Trooperpartnershops (waaronder Bol.com, Coolblue, JBC, Torfs,…) en shop erop los. Al 

die webshops schenken ons gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag en zelf betaal je 

dus geen rosse eurocent extra. Dikke 

merci alvast! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandpunt van de werkgroep ‘welzijn’ 
 

 
 

Composteren is goed je afval sorteren! 
 
 
 
 

http://www.trooper.be/


Nieuwjaarswens  
 
 
 

Alle sterretjes rijgen aan elkaar 

speciaal voor ‘t nieuwe jaar 

Allen fonkelen ze zeer blij 

eentje lacht knipogend naar mij 

Een sterretje met een wens voor jou 

een spetterend en voorspoedig 2023! 

 

 
 

Het hele leerkrachtenteam wenst jullie allemaal een fijne kerstperiode en 

een mooi begin van het nieuwe jaar! 
 
 
 

 


