Inschrijven…
Als je wenst, kan je je inschrijven in onze school. Samen
met je mama of papa ben je steeds welkom. Je kan een
afspraak maken via directie@scholierke-kasteeltje.be of
bel 089 41 72 54.

VBS ‘T SCHOLIERKE KLEINE SPOUWEN
Riemsterweg 273 | 3740 Bilzen
Tel. 089 41 72 54
www.scholierke-kasteeltje.com

WELKOM

OP ONZE SCHOOL!

KENNISMAKINGSDAG
VBS ‘T SCHOLIERKE
KLEINE SPOUWEN
DINSDAG 27 AUGUSTUS 2019
18.00 TOT 19.00 UUR

Welkom…
In de loop van volgend schooljaar mag jij naar ons
klasje komen. Wij kijken er erg naar uit om jou daar te
ontmoeten.
Natuurlijk mag je al eens een kijkje komen nemen. Op
dinsdag 27 augustus 2019, tussen 18.00 en 19.00 uur,
vertelt juf Veerle hoe het er bij ons aan toe gaat en kan je
alle klasgenootjes en hun ouders ontmoeten.
Sta je te popelen? Op woensdag 22 mei 2019 van
10.40 tot 12.00 staat de klas van juf Veerle klaar om je
te ontvangen. Je bent welkom om eens te komen piepen
in de kleuterklas. Je ouders maken dan samen met de
directeur kennis met onze school.
Onze school ‘t scholierke heeft drie kleuterklassen. De
2,5- en 3-jarigen zitten in de eerste kleuterklas bij juf
Veerle en onze kinderverzorgster juf Maike. De 4-jarigen
verblijven in de tweede kleuterklas en de 5-jarigen zitten
in de kleuterklas bij juf Rina. Alle kleuters krijgen in onze
school elke week schrijfdans en zetten de eerste stappen
naar leren leren. Juf Ute geeft beide kleuterklassen
ondersteuning als zorgcoördinator. Meester Tom leidt als
directeur de school in goede banen. Nadien kan je bij ons
ook naar de lagere school.

Jullie kunnen gebruik maken van voor- en naschoolse
opvang Kiekeboe. Er is ook de mogelijkheid om tijdens de
middagpauze te blijven eten.

Nog vragen…
Als jullie nog vragen hebben i.v.m. de eerste stapjes
in de kleuterklas, kan je juf Veerle contacteren via
veerlemaesen@hotmail.com of via onze schoolwebsite
www.scholierke-kasteeltje.com.

