VRIJE KLEUTER- en LAGERE SCHOOL SINT-DIMPNA - LAAR 1 - 2440 GEEL
tel: 014 58.91.30 fax: 014 58.54.62
www.vbsd.be
info@vbsd.be - directie@vbsd.be - secretariaat@vbsd.be

de Vrije Kleuter- en Lagere school Sint-Dimpna
kleuteronderwijs: Laar 1 – 2440 Geel
lager onderwijs: Laar 3 – 2440 Geel
kleuterafdelingen: Hadschot (Galven 28) en Kievermont (Kievermont 94)

organiseert een probeermoment
telkens van 9u00 tot 10u30

op maandag 21 oktober in Hadschot
op dinsdag 22 oktober in Kievermont
op woensdag 23 oktober op het Laar
Uw zoon/dochter is reeds ingeschreven in onze school.
Om de eerste schooldag vlotter te laten verlopen, richten wij een probeermoment in. We
verwachten de kinderen die na de allerheiligenvakantie minstens 2,5 jaar zijn en wensen in
te stappen samen met hun ouders in onze school op één van bovenstaande
probeermomenten.
VERLOOP van dit probeermoment:

De kindjes volgen een activiteit onder leiding van de kleuterjuf, de ouders kunnen dan ook even
rustig rondkijken in de klas. Na een kwartiertje zal de directeur de ouders gezamenlijk
informeren over het reilen en zeilen binnen de school. U krijgt dan ook de kans tot het stellen
van vragen.
Bij het einde van het uurtje halen we uw oogappel terug op bij de juf. Zo heeft uw kind al even
kennis gemaakt met het leven in onze kleuterschool en krijgt het een beeld van wat het in de
klas verwachten mag.
We hopen u op dit "probeermoment" te ontmoeten.
Vriendelijke groeten,
Marc Leysen en Gie Geuns, directeurs

PS: Kent u iemand die ook een goede school zoekt, breng hen dan zeker op de hoogte!

Als u een goede school zoekt…
… bent u welkom in de
Vrije Kleuter- en lagere school Sint-Dimpna

hoofdschool Laar: kleuter onderwijs: Laar 1 – 2440 Geel
lager onderwijs: Laar 3 – 2440 Geel
ook kleuterafdelingen in Hadschot (Galven 28) en Kievermont (Kievermont 94)

Voorafgaand aan de INSTAPDAGEN voor nieuwe kleuters
(dit is de dag waarop uw kleuter minstens 2,5 jaar wordt en naar school mag komen)

organiseren wij ONTHAALMOMENTEN telkens van 9u00 tot 10u30.
(hier komt u samen met uw kleuter een uurtje kennis maken met de klas en de school)
Geef ons vooraf een seintje dan sturen we u graag een uitnodiging!

INSTAPDAGEN

ONTHAALMOMENTEN

(De schooldag begint om 8u40)
de eerste schooldag van september:
maandag 2 september 2013

(Van 9u00 tot 10u30 tenzij anders vermeld)
Kennismaking met de nieuwe klas en leerkracht van
16u00 tot 18u00 op
vrijdag 30 augustus 2013!

de eerste schooldag na de
herfstvakantie:
maandag 4 november 2013
de eerste schooldag na de
kerstvakantie
maandag 6 januari 2014
de eerste schooldag van februari :
maandag 3 februari 2014
(opgelet: dit is een vrije dag)
én
de eerste schooldag na de
krokusvakantie:
maandag 10 maart 2014
vanaf maandag 10 maart 2014

in Hadschot: maandag 21 oktober 2013
in Kievermont: dinsdag 22 oktober 2013
op het Laar: op woensdag 23 oktober 2013
in Hadschot: maandag 16 december 2013
in Kievermont: dinsdag 17 december 2013
op het Laar: op woensdag 18 december 2013

vanaf maandag 24 maart 2014
de eerste schooldag na de
paasvakantie:
dinsdag 22 april 2014
de eerste schooldag na de
hemelvaartvakantie:
maandag 2 juni 2014

in Hadschot: maandag 27 januari 2014
in Kievermont: dinsdag 28 januari 2014
op het Laar: op woensdag 29 januari 2014
Inschrijvingen voor nieuwe kleuters geboren in 2012
met reeds een broer en/of zus op onze school.
Inschrijvingen voor nieuwe kleuters geboren in 2012
zonder broer en/of zus op onze school.
in Hadschot: maandag 31 maart 2014
in Kievermont: dinsdag 1 april 2014
op het Laar: op woensdag 2 april 2014
in Hadschot: maandag 26 mei 2014 (9u-10u30)
in Kievermont: maandag 26 mei 2014 (10u30-12u)
op het Laar: dinsdag 27 mei 2014

Tijdens het onthaalmoment mag uw kleuter kennismaken in de klas met de juf en de andere kindjes.
Ondertussen maakt de directeur de ouders wegwijs doorheen de school, beantwoordt hij uw vragen en
biedt u de nodige informatie.

