Wenmomenten:
Elk woensdag VOOR een instapdag
is er een speelmoment. Dan bent u
De kleuters

welkom in de klas om samen met uw

worden toegelaten

kind te spelen en zo alles te leren

in het kleuter-

kennen.

onderwijs vanaf de instapdag

Wenmomenten:

volgend op de datum waarop het de

* woensdag 29 augustus 2018

leeftijd van 2 jaar en 6 maanden

* woensdag 24 oktober 2018

bereikt heeft. Het is belangrijk dat

* woensdag 19 december 2018

uw kind tegen deze leeftijd zindelijk
is.
Instapdagen:
* maandag 3 september 2018:
* maandag 5 november 2018;
* maandag 7 januari 2019
* vrijdag 1 februari 2019
* maandag 11 maart 2019
* maandag 23 april 2019

Zie website

BASISSCHOOL
Balder

* woensdag 27 januari 2019
* woensdag 27 februari 2019
* woensdag 3 april 2019
* woensdag 29 mei 2019

Wat breng je mee?
Rugzakje met daarin een stukje fruit,
een flesje water en reservekledij
waarop de naam van uw kind
genoteerd is. ’s Middags worden er
geen slaapklasjes georganiseerd.

Engelandstraat 49-51
1060 Sint-Gillis
Tel.: 02/537.03.62
E-mail :
info@basisschoolbalder.be

* maandag 3 juni 2019

Website:
www.basisschoolbalder.be

Beste ouders, kinderen,…

Dagverloop: (ma, di, do en vrij)

Onze school biedt warme

Welkom in onze school,

Act. voormiddag: 8u45 – 11u30

maaltijden aan, bestaande uit

waarbij het ontwikkelen

Middagpauze: 11u30 – 12u25

soep, hoofdschotel en dessert.

van de totale persoon-

Act. namiddag: 12u25 – 15u05

(niet op woensdag)

lijkheid onze basis is.
Samen met onze partners zullen we
ons 100% inzetten om jullie kinderen

Woensdag:
8u45 – 12u20

Prijzen:
warme maaltijd = € 2,80
soep = € 0,60

weer een aantal stappen verder te

Opvang:

brengen in hun ontwikkeling.

’s morgens = 7u30 – 8u30 (€ 1.20/w)

Enkele afspraken:

’s middags: €0,25/dag

* boterhammen in een brooddoos;

’s avonds = 15u20 – 18u00

* GEEN snoep en chocolade;

(€0,75/half u)

* GEEN blikjes/ flessen frisdrank;

Om deze te stimuleren wordt de
school omgevormd tot een krachtige
leeromgeving waarin kinderen
doelgericht ondersteund worden.
Ons onderwijs wordt aangeboden op
maat van iedereen.
We wensen jullie te bedanken voor
het vertrouwen in onze school en
jullie interesse in en medewerking
aan alle georganiseerde activiteiten.

* Tijdens verjaardagen vragen we om
‘s Morgens is er opvang in de

GEEN cake/taart mee te brengen,

speelzaal van de school, ’s avonds is

maar wel iets voor de klas (puzzel,

dit op de speelplaats of in de

gezelschapsspel,…)

speelzaal. Wie vóór 8u30 op school

* GEEN speelgoed meebrengen.

aankomt, moet naar de opvang net
zoals wie ’s avonds om 15u30 nog
niet is afgehaald.

Elke week ontvangt u een
nieuwsbrief, met wat we het voorbije
thema gedaan en geleerd hebben.

