
 

Ook dit jaar proberen we jullie zo goed mogelijk te  

informeren over het reilen en zeilen op de school. Daarom 

richten we opnieuw onze infomomenten in.   

 

 We onthalen jullie hartelijk in blok B.  De directeur geeft jul-

lie alle praktische uitleg over onze school.  Daarna zijn jullie 

welkom in de klas van je zoon of dochter. Dit doen we op 

verschillende momenten.  De leerkrachten van het lager ge-

ven hun info 2 keer.  Zo kunnen jullie ongestoord meerdere 

klassen bezoeken.  

 

Nadien bent u welkom op onze infomarkt in blok- B.  

Info-momenten in school  



 

• Exentra : is het expertisecentrum rond begaafdheidsonder-

zoek. Als Exentra-school dagen we elke sterkbegaafde leerling 

uit.  

• Sprookjesklas : een nieuwe manier van denken over de zorg 

voor onze eerste graad, in een concept van teamteaching. 

• Ti - Ta- Toverklas : een talige zorgklas voor alle kleuters. 

• Kiva : een wetenschappelijk onderbouwd anti - pestprogram-

ma in onze school. Onze kinderen leren dat groepsdynamiek 

sterk bepalend is voor de goede sfeer op onze school. 

• Axibonnen, schooltoelage, onderwijs-cheques : we helpen u 

graag verder...  

• Het oudercomité : maak kennis en word enthousiast over de 

verschillende werkgroepen. 

• Aanbod drinkbekers, fruitdoosjes, turnkledij, fluohesjes : vrij-

blijvende mogelijkheid tot aankoop. 

• Een drankje van het huis : tijd voor een gezellige babbel met 

andere ouders of leerkrachten. 

Doorlopende infostanden  
 

 Infomomenten  in september  

   Lagere school :  dinsdagavond 10 september 

   19.30u : start voor alle ouders in blok B 

   20.15u : eerste inforonde in alle klassen 

   20.45u : tweede inforonde in alle klassen 

   20.15u : info openluchtklassen L5 in blok B 

 

  Kleuterschool Garenmarkt  : vrijdag 13 september  

   13.45u : start voor alle ouders in blok B 

   14.15u : infomoment in de klas van uw kind 

 

  Kleuterschool Heilig Hart : vrijdag 20 september 

   14u : welkom in de klas van uw kind 


