
Wekelijkse nieuwsbrief –  16 december 2022

1. DRINGEND!! : Doorgeven gegevens fiscale attesten

(schoolgaande kinderen 2022-2023)

Beste ouders

De fiscus heeft de regels veranderd voor de opmaak van fiscale attesten voor de
opvangkosten die u betaalt/betaalde in 2022 (voor en na school en tijdens de
middagpauze). Deze fiscale attesten zijn belangrijk voor jullie om belastingvermindering
te bekomen. Vorige insdag stuurden we jullie hieromtrent allen een e-mail. In die mail
vinden jullie een document terug met alle info. Als extra zit het document ook als bijlage
achteraan in dit tandemnieuws. We willen jullie allen vragen om deze brief goed door te
nemen en de gevraagde zaken in orde te brengen. Dit moet gebeuren voor 20/12/2022.

De opvraging van gegevens geldt enkel voor kinderen die dit schooljaar (2022-2023)
schoolgaand zijn en worden.

● Voor onderbouw: wel voor de (binnenkort) schoolgaande peuters in O1-O2-O3,
niet voor de niet-schoolgaande kinderen in die leefgroepen.

● Voor midden- en bovenbouw: voor alle kinderen

Hebben jullie vragen, dan kunnen jullie terecht bij Karina.
Wensen jullie de bevraging op papier in te vullen, dan kan je deze a�alen en indienen op
het secretariaat bij Miek.

Ter info:
- Deze gegevens worden gedeeld met de scholengroep en FOD financiën in functie

van het opmaken van de fiscale attesten.
- Lieselot houdt zich bezig met de fiscale attesten van de niet-schoolgaande

kinderen in onderbouw. Zij zal jullie persoonlijk contacteren indien ze over
onvoldoende gegevens beschikt.

Groeten

Het Tandemteam



2. Agenda: what’s coming?

19/12 - 23/12 Individuele gesprekken

Donderdag 22/12 Soepforum

Vrijdag 23/12 Wintermarkt @ Rinkelbel

Op vrijdag 23 december organiseert onderbouw een wintermarkt. Deze gaat door op de

speelplaats in Rinkelbel en dit vanaf 15u15. Iedereen is van harte welkom! Op de wintermarkt

worden zelfgemaakte spulletjes, taarten gemaakt door de ouders, pannenkoeken, croque

monsieurs en verwarmende dranken verkocht. De opbrengst gaat zoals altijd naar een goed doel.

De kinderraad heeft dit jaar gekozen voor ‘Het blauwe kruis’.

Natuurlijk kunnen wij de wintermarkt niet doen slagen zonder hulp van onze ouders. Via

onderstaande link kun je je inschrijven op onze werklijst om mee te helpen. Er zijn heel wat

helpende handen nodig! Werklijst - Wintermarkt

Ook zijn we op zoek naar ouders die lekkere taarten willen bakken. Aan elke deur van de leefgroep

hangt vanaf maandag een taartenlijst. Als je een taart wilt bakken, gelieve je naam op de lijst in te

vullen. We vragen ook om de soort taart en ingrediënten door te mailen naar

lisa.dhaeze@detandem.be, dit voor eventuele allergenen op te lijsten.

Alvast heel erg bedankt!

https://docs.google.com/document/d/19Yuvh-7jGIPXg0uAKvEmvg9mHAw0Ui7N6KGKwlUbLFc/edit?usp=drivesdk


24/12 - 08/01 Kerstvakantie

Vrijdag 20/01 Forum

Vrijdag 27/01 Soepforum OB

Woensdag 01/02 Pedagogische studiedag

Zaterdag 04/02 Spaghetti-avond - SAVE THE DATE!

Maandag 13/02 Soepforum OB

Vrijdag 17/02 Forum + OUDERBAR

18/02 - 26/02 Krokusvakantie

Zaterdag 04/03 Werkdag

Woensdag 15/03 Pedagogische studiedag

Zaterdag 18/03 TandemKWIS!



… … …

3. Varia

● Info CLB Connect

Beste ouder,

Beste leerling,

Naar aanleiding van het oudercontact op het einde van het eerste trimester zijn we via chat
(online) bereikbaar. Dit is een eigen en tijdelijke chatbox uitsluitend voor vragen rond studiekeuze
en onderwijsloopbaan.

De chat is bereikbaar op het volgende moment: donderdag 22 december 2022 van 18u tot 20u
Bereikbaar via deze link of door het scannen van onderstaande QR-code.

Met vriendelijke groeten

Het CLB-Connect team

https://chat.clbchat.be/chat-met-je-clb/68/


● Babbelbox voor ouders:

Op onze school hechten we veel belang aan hoe je je voelt.

‘Oewist?’ Vaak kunnen we terecht bij mensen uit onze omgeving.

Toch vinden we het soms moeilijk om te praten over wat binnen

in ons leeft en weten we niet bij wie we terecht kunnen met ons verhaal. Ook omtrent de

kinderen, de school… kunnen er vragen of verhalen zijn. Daarom is er de BABBELBOX.

Wil jij met iemand een gesprek aangaan? Dan kan je dit altijd aanvragen via deze link:

https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6

4. Ouders voor ouders

Hebben jullie een vraag, oproep, mededeling die je wil delen met andere ouders? Dat kan via
deze rubriek, wij delen het voor jullie :-) Alle berichten kunnen gemaild worden naar
foeke.mouton@detandem.be

● Babysit-lijst

Kennen jullie betrouwbare babysits? Mail ze dan door naar foeke.mouton@detandem.be met

naam, regio en telefoonnummer.

Astrid Geirnaert 0491/89.18.24 Assebroek - St Kruis - Brugge Centrum

Bas Van Belle 0495/84.21.65 Assebroek - St Kruis - Brugge C

Obi Van Belle 0499/60.14.60 Assebroek - St Kruis - Brugge C

Nerys Vandevyvere 0468/58.32.76 Koolk. - St Kruis - Brugge C - Assebr.

Jari Rhellam 0499/84.13.98 Brugge en omliggende regio

https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
mailto:foeke.mouton@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be


EXTERNE INITIATIEVEN: Taalvakanties Spermaliehoeve



 

          

 

 

Betreft: Fiscaal attest 2022 voor de betaalde opvang voor, tijdens en na de schooluren 

Geachte mevrouw, mijnheer 

De fiscus heeft de regels veranderd voor de opmaak van fiscale attesten voor de opvangkosten die u 

betaalt/betaalde in 2022 (voor en na school en tijdens de middagpauze). 

Deze fiscale attesten zijn belangrijk voor u om belastingvermindering te bekomen. 

Door een wijziging in artikel 323/2,4° van het Wetboek Inkomstenbelasting, hebben scholen die kinderen 

opvangen de toelating gekregen om o.a. de rijksregisternummers te verzamelen van : 

- de kinderen waarvan de opvangkosten recht geven op belastingvermindering 

- de ouder(s) of andere rechthebbenden op een attest. 

Om te voldoen aan de nieuwe regels hebben wij een aantal extra gegevens nodig van u en uw kind. 

Mogen wij u daarom vragen om ons uiterlijk op 20/12/2022 onderstaande gegevens te bezorgen via deze 

bijgevoegde link : Bevraging gegevens voor opmaak fiscale attesten 

- Naam, voornaam, adres & rijksregisternummer van de kinderen voor wie de opvangkosten betaald 

worden aan de school. 

- Naam, voornaam, adres & rijksregisternummer van u zelf  

- In het geval van co-ouderschap zullen we 2 attesten aanleveren volgens een vaste verdeel sleutel 50-

50. 

Heeft u meer dan 1 kind, dan vult u per kind apart de bevraging in. 

Wat extra uitleg: 

In het geval van gehuwden en wettelijk samenwonenden dient u slechts één aangifte in (hier heeft het immers 

geen belang of het attest op naam van u allebei of van één van beiden is opgemaakt). 

Voor feitelijk samenwonenden (niet wettelijk samenwonenden of gehuwden) geldt dat enkel voor wie het kind 

ten laste neemt, recht heeft op de belastingvermindering. U mag dus enkel de betaalde kosten voor 

kinderopvang aangeven als u het kind ten laste neemt. In de bevraging vult u de gegevens in van de persoon 

die het kind ten laste neemt. Het attest zal op naam van die persoon staan. 

Wanneer u uit de echt gescheiden bent, heeft de persoon wie het kind ten laste heeft op 1 januari 2022 recht 

om uitgaven voor kinderopvang aan te geven. In de bevraging vult u de gegevens in van de persoon die het 

kind ten laste neemt. Het attest zal op naam van die persoon staan. 

Bij fiscaal co-ouderschap wordt aan beiden de helft van het belastingvoordeel toegekend. In de bevraging vult 

u de gegevens van beide personen in. Er worden 2 attesten opgemaakt volgens een vaste verdeelsleutel 50-50. 

Ontvangen we geen of onvoldoende gegevens, dan is het voor ons niet mogelijk om op een correcte manier de 

fiscale attesten op te maken. We hopen daarom te mogen rekenen op uw bereidwillige medewerking! 

Wenst u de bevraging op papier, dan kan u op het secretariaat een papieren versie afhalen en indienen.  

Voor vragen of meer info kunt u terecht bij Karina.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Tandemteam 

https://forms.gle/VxrEhu4G15xFKi446

