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GBS DE SLEUTELBLOEM 

 
 
 

 

Wensen 

 

Voor wie in 2019 onze school net iets mooier mee kleurde, 

mee kwam lezen of op pad ging, knutselde, 

verkeer in veilige banen leidde, 

of met andere woorden, alle vrijwilligers: 

van het oudercomité tot de verre vrienden van de school, 

iedereen die hielp 

 

om er voor de kinderen het beste van te maken, 

heel gemeend : dankjewel ! 

En ook voor het héle jaar 2020, 

wensen we jullie, meer dan ooit, 

Respect voor mensen, groot en klein. 

Respect voor alle verschillen. 

Respect voor verleden en toekomst. 

Respect voor wie we zijn en zien. 

Respect: een werkelijk warm klimaat onder elkaar. 

 
 

Schoolpoorten toe 
De schoolpoort sluit vrijdag 20 december en wordt heropend op maandag 6 januari. Tenzij er iemand 
een noodplan voor een vergeten nieuwjaarsbrief inschakelt…..  
 
 

Geen naschoolse opvang : dubbel opgelet! 
Op 7 januari is er reeds een personeelsvergadering: denk er opnieuw even aan dat de schoolpoort die 
dag dus sluit om 15 u. 45. Ook op 13 januari wordt er vergaderd en is er geen naschoolse opvang.  
 
 

Info-avond middelbaar onderwijs 
Op 21 januari organiseert het CLB in het gc Jan van der Noot voor de ouders van zes een info-avond 
over de overstap naar het secundair onderwijs. De avond start om 19 u. 30.  
 
 



 

Auteurslezing Merel Eyckerman voor het tweede leerjaar 
De leerlingen van twee worden op 24 januari door de bib uitgenodigd om kennis te maken met Merel 
Eyckerman. Opnieuw een vertrouwd en mooi voorbeeld van leesbevordering. We hopen uiteraard 
dat de bib dit ook na alle besparingen zal kunnen blijven organiseren. Laat dat een deeltje van onze 
lees-nieuwjaarswensen zijn.  
 
 

Grootouderfeest voor de kleuters 
Niet meer dan een aankondiging, maar we melden toch al graag (dan kunnen de fonkelnieuwe 
agenda’s nog meer in gebruik worden genomen) dat het grootouderfeest gepland is op 29 januari. In 
geuren en kleuren krijgen jullie nog meer uitleg. Nu al de datum reserveren! 
 
 

Inschrijvingen voor 2020-2021 
Zoals u weet geldt er in onze school een beperking op het aantal inschrijvingen. In de kleuterschool is 
er een beperking tot maximum 25 leerlingen per geboortejaar. Er zijn een aantal uitzonderingen 
voorzien. Voor meer info kan u best contact opnemen met de directie. 
De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 voor nieuwe leerlingen starten op 1 februari 2020. 
De kleuters van geboortejaar 2018 kunnen vanaf dan ingeschreven worden. Voor broers en zussen is 
er een voorrangsperiode: voor inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 krijgen ouders die reeds 
kinderen op school hebben voorrang om broertjes en zusjes in te schrijven vanaf 6 januari tot 31 
januari. Spreek gerust een van de juffen of meesters aan om een afspraak te maken. 
Leerlingen die al ingeschreven zijn, blijven vanzelfsprekend ingeschreven. Via een strookje in juni 
bevestigen zij hun inschrijving voor 2020-2021. 
Vanaf 1 februari kan worden ingeschreven voor alle nieuwe leerlingen (kleuters en leerlingen lagere 
school). 
Kleuters geboren t.e.m. 17 november 2018 kunnen worden ingeschreven voor schooljaar 2020-2021. 
Kleuters geboren van 18 november tot 31 december 2018 kunnen worden ingeschreven voor 
schooljaar 2021-2022. Let op: het totaal van 25 leerlingen kan niet worden overschreden.  Ook al is de 
instapdag nog veraf: het is dus belangrijk om kleuters van geboortejaar 2018 nu al in te schrijven. 
 
  
 


