Interesse?
Er zijn infomomenten voor ouders van
instappers en nieuwe leerlingen op:
➔ Donderdag, 15 maart 2018 om 20.00
uur
➔ Donderdag, 22 maart 2018 om 20.00
uur
De inschrijvingen zelf verlopen in 4
verschillende periodes:
1
Voorrang voor inschrijving van kinderen
uit een leefentiteit
waarvan reeds kinderen zijn ingeschreven
in de school
(broers & zussen):
vanaf 1 maart 2018 (8.30 uur) tot en met
16 maart 2018 (16.00 uur)
2
Voorrang voor inschrijving van
kinderen van personeelsleden van de
school:
vanaf 22 maart 2018 (8.30 uur) tot en met
23 maart 2018 (16.00 uur)
3
Inschrijving van alle kinderen
(met voorrangsgroepen “indicatorleerling”
& “niet-indicatorleerling” voor geboortejaar
2016, 2015 en L1)
vanaf 18 april 2018 (8.30 uur) tot en met 4
mei 2018 (16.00 uur)
4
Vrije inschrijvingen
(inschrijving voor alle kinderen die
voorgaande periodes hebben gemist)
vanaf 21 mei 2018 (8.30 uur)

Aandacht voor het milieu: geen
pmd, geen voorverpakte koekjes,
recuperatie van regenwater en
zonnepanelen voor groene
stroom
Gezonde voeding: warme
maaltijden en soep, Tutti Frutti
Betrokken oudercomité, schoolen leerlingenraad
Voordelen van een kleine school
met goede referenties naar het
secundair onderwijs

De
Zonnewijzer
Vrije Basisschool Weerde

Onze troeven
School in eigen dorp en in een
vertrouwde omgeving met
kinderen uit de buurt

Moderne werkvormen zoals
groeps- en contractwerk,
tutorlezen en koorlezen
Deskundige zorgcoördinatie
die tijdig problemen

Goede schoolsfeer: kindvriendelijk

detecteert, remedieert en

maar ook aandacht voor orde en

signaleert

tucht
Nieuwe en vernieuwde
Beste ouders,

infrastructuur

Graag laten we u kennismaken met

Gemakkelijk bereikbaar en

onze school.

begeleide fietsrijen

Bij veel ouders is het moment waarop
hun kind voor het eerst naar school

Nabijheid van kribbe

STEM-lessen vanaf het 4de
leerjaar
Computerlokaal en digitale
schoolborden in alle leerjaren, gebruik van tablets

gaat, een spannend moment. Ze

Voorschoolse-, naschoolse-,

hebben heel wat vragen rond het

vakantie- en

Open communicatie met de

klas-

woensdagnamiddagopvang

leerkrachten; ervaren en

en

kinderen

schoolgebeuren.
komen

in

een

De
andere

omgeving terecht waar dagelijks heel
wat te beleven valt. Ze zullen er veel

Oog voor de mogelijkheden van
elk kind.

nieuwe ervaringen opdoen en er zich

Vlotte overgang van kleuter-

vlug thuis voelen.

naar lagere school

We maken graag tijd vrij om u alle
en de werking van de school toe te
te

komen

nemen

in

onze

klassen. Ook kan u op onze website
actuele informatie en fotoreportages
van onze activiteiten terugvinden.
vanwege het schoolteam

Betaalbare uitstappen en
bos- en zeeklassen

Pastorijstraat 15

lichten. U bent steeds welkom om een
kijkje

enthousiast team

De Zonnewijzer

nuttige inlichtingen te verstrekken
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Bijzondere aandacht voor

De rechterkant van deze pagina is perfect
voor een overzicht van de belangrijkste
producten of services.

1982 WEERDE
015/61.25.25
www.zonnewijzer.net
directie@zonnewijzer.net

