Binnenkort naar school!?
Hoe en wanneer inschrijven en kennismaken ?
VAN HARTE WELKOM !
LEES OOK ‘informatie > aanmelden’
Uw kindje mag naar school komen vanaf de eerstvolgende instapdag nadat hij/zij 2 jaar en 6 maanden geworden is.
Enkele weken voordat uw kindje naar school mag komen, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor onze
welkomdag. Deze organiseren we voorafgaand aan elke instapdag, zowel in de school in de Eikenstraat als in de
Schoolstraat. Dit is telkens op vrijdagvoormiddag van 11 – 12 uur. U mag samen met uw dochtertje/zoontje een
uurtje meedraaien met het klasgebeuren in de instapklas : een leuke kennismaking, samen op verkenning en
genieten van de eerste schoolervaring, enkele praktische tips, …

Welkomdagen 2019-2020

Instapdag (na elke vakantie)

Vrijdag, 18 oktober 2019 : 11.00-12.00
Vrijdag 13 december 2019: 11.00-12.00
Vrijdag, 24 januari 2020: 11.00-12.00
Vrijdag, 14 februari 2020: 11.00-12.00
Vrijdag, 27 maart 2020: 11.00-12.00
Vrijdag, 8 mei 2019: 11.00-12.00

4 november 2019
6 januari 2020
3 februari 2020
2 maart 2020
20 april 2020
25 mei 2020

Inschrijvingen 2020 - 2021
Informatieavond : maandag 17 februari 2020 om 20.00
op Schoolstraat 5 - (ook voor school Eikenstraat 16)
Alle ouders die in Zutendaal wonen en een kindje hebben, geboren in 2018, ontvangen via de post een
persoonlijke uitnodiging voor deze informatie-avond. Hierop krijgt u uitgebreid informatie over de werking van
onze school en het inschrijven via de aanmeldingsprocedure. We geven u heel wat nuttige tips om uw kindje
stilaan voor te bereiden op zijn/ haar eerste schooldag en we leiden u rond doorheen de gebouwen (ook in de
vestigingsplaats in de Eikenstraat).
Inschrijven = eerst aanmelden via aanmeldingsprocedure tussen 2 maart – 31 maart 2020
Vrije inschrijfperiode vanaf 2 juni 2020 elke schooldag in de voormiddag op ons secretariaat op Schoolstraat 6.
Meenemen : KIDS-ID of ISI+ kaart

Woont u niet in Zutendaal, of heeft u graag wat extra informatie ? We maken graag tijd voor u !
Maak gerust een afspraak met Marie-Josée Stokx (directie kleuteronderwijs en 1e en 2e lj. Eikenstr.+ Schoolstr.5)
Email : marie-josee.stokx@deparelzutendaal.be of tel. : 089 / 61 11 56
Of met Christa Ory (directie 3e lj. t/m 6e lj. Schoolstr.6) Email : christaory@hotmail.com of tel. 089 / 61 11 56

