Beste ouders
Jullie kapoen mag dit schooljaar voor het eerst naar school.
Graag willen wij een overzicht aanbieden van de kijkmomenten en infoavonden van onze school.
KIJKMOMENTEN

Mama en/of papa mogen met hun peuter op bezoek komen in de klas bij Bumba en Jules.
Je mag samen met je kleine schat op ontdekking in de klas. Je kapoen mag zijn/haar kenteken kiezen.
Er is diezelfde avond ook mogelijkheid tot inschrijven.
Er volgt ook nog een persoonlijke uitnodiging, om met je peuter naar de klas te komen.
Instapdatum

Voor kinderen
geboren ten laatste op

Kijkmomenten telkens van 17u30 tot 18u30

na de herfstvakantie, op maandag 8 november 2021

8 mei 2019

maandag 25 oktober 2021

na de kerstvakantie op, maandag 10 januari 2022

10 juli 2019

maandag 20 december 2021

op dinsdag 1 februari 2022

1 augustus 2019

maandag 17 januari 2022

na de krokusvakantie, op maandag 7 maart 2022

7 september 2019

maandag 21 februari 2022

na de paasvakantie, op dinsdag 19 april 2022

19 oktober 2019

maandag 21 maart 2022

na O.H. Hemelvaart op maandag 30 mei 2022

30 november 2019

maandag 23 mei 2022

INFOAVONDEN
Eerst geeft directeur Rohnny Michiels een woordje uitleg over de school en haar werking.
Daarna worden jullie in de klasjes van Bumba & Jules verwacht.
Juf Katrien en juf Nele geven er info over de klaswerking.
Instapdatum

Infoavond

Je kleuter mag instappen:

Jullie worden verwacht om 19u30 op:

- op 1 september 2021

woensdag 15 september 2021

- na de herfstvakantie, op 8/11/21
- na de kerstvakantie, op 10/1/22
- op 1 februari 2022
- na de krokusvakantie, op 7/03/22

woensdag 19 januari 2022

- na de paasvakantie, op 19/4/22
- na Hemelvaart, op 30/5/22

Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht.
Wij wensen je peuter een fijne start dit schooljaar!
Vriendelijke groeten
juf Katrien
Directeur Rohnny Michiels

katrien.vanaken@lagereschoolsintmartinus.be

0472/470812
directie@lagereschoolsintmartinus.be

juf Nele
nele.durwael@lagereschoolsintmartinus.be

