1. Groeipakket Vlaamse kinderbijslag
De nieuwe Vlaamse kinderbijslag vangt aan op 1/1/2019 onder de naam
“groeipakket”. Dat omvat alle financiële tegemoetkomingen waar elk kind
recht op heeft.
Voor wie?
Voor alle kinderen die geboren worden vanaf 1/1/2019. Kinderen die voor
die datum geboren zijn, blijven de oude bijdragen ontvangen. De nieuwe
toekenningsvoorwaarden voor toeslagen (inkomensplafond enz.) zijn wel op
hen van toepassing en ze hebben ook recht op de nieuwe
“participatietoeslagen”.
Wat?
Voor alle kinderen
+ startbedrag: 1122 euro bij de geboorte of adoptie
+ basisbedrag: 163,20 euro per kind per maand zonderleeftijdsbijslag
+ schoolbonus: jaarlijkse premie van 20,40 euro tot 61,20 euro naargelang
van de leeftijd, uitbetaald in augustus.
Voor sommige kinderen
+ sociale toeslag: sociale bijdrage voor gezinnen met een lager inkomen, die
51 tot 81,60 euro per kind per maand bedraagt naargelang van het aantal
kinderen en het inkomen.
+ zorgtoeslag: maandelijkse bijdrage voor wezen (163,20 euro), half wezen
(81,60 euro), pleegkinderen (63,03 euro) en kinderen met een handicap
(83,37 tot 549,12 euro).
+ participatietoeslagen:
• Kinderopvangtoeslag voor kinderen die naar een Nederlandstalige
kinderopvang in Vlaanderen gaan waar de prijs niet gebaseerd is op het
inkomen van de ouders: 3,23 euro per opvang-dag
• Kleutertoeslag voor kinderen van 3 en 4 jaar die naar een
Nederlandstalige school gaan: 132,60 euro per jaar.
• Vanaf het schooljaar 2019-2020: schooltoeslag voor gezinnen met een
lager inkomen en met een kind dat naar een Nederlandstalige school in
Vlaanderen gaat. Deze bijdrage vervangt de huidige “schooltoelage” en
kan enkele honderden euro’s per jaar bedragen.
Meer info: www.groeipakket.be (uit Budget & Recht 262)

2. Inschrijvingen schooljaar 2019-2020!
4/2/2019-22/2/2019: voor broers en zussen en
kinderen van het personeel van de school (na
telefonische afspraak met Klara op het secretariaat op 011/45 58 30)
18/3/2019-29/3/2019 voor nieuwe inschrijvingen (indicator en nietindicator). De vrije plaatsen worden bekendgemaakt via de website van de
school en in het aankondigingsbord naast de schoolpoort.
3.
Op 5 november 2018 en op 7 januari 2019 begonnen
20 peuters aan hun schoolloopbaan bij juf Hanne en
juf Leen. We verwachten dit schooljaar nog 21 nieuwe
vriendjes in de twee instapklasjes.
We zeggen welkom aan deze kinderen en hun ouders en we hopen dat ze
zich vlug thuis voelen en hier een fantastische schooltijd beleven.
4. ‘SPRING’- LEUK ONTBIJT 24/2/19
Op zondag 24 februari 2019 organiseert onze
school in Eversel samen met de oudervereniging
een heus ‘SPRING’-LEUK ONTBIJT in de grote
zaal van Sint-Baaf.
U kan er terecht van 8:30 tot 12:30uur voor een
lekker ontbijt eventueel aangevuld met een
glaasje cava, spek met ei of pannenkoeken. Kaarten om in te schrijven
krijgt u binnenkort! Warm aanbevolen.

5. Schoolfeest: zaterdag 25 mei 2019
Noteer alvast deze datum voor een origineel schoolfeest aan de terreinen
rond de scoutslokalen dat u als ouder of sympathisant zeker niet wilt
missen!

