OP E ND E UR D A G
Nieuwe peuters welkom!
ZONDAG
9 JUNI 2019


Sint-Lievensinstituut
Marktplein

13
Sint-Lievens-Houtem
Op zoek naar een leuke school
voor jullie kapoen?

Kom dan zeker
een kijkje nemen!
Mag je kleine kapoen weldra naar school
en wil je weten hoe het er in de peuterklas aan toegaat?
Dan ben je welkom op onze openklasdag.
Neem een kijkje in het toekomstig klasje van je ukkepuk
en maak kennis met de juffen van de kleuterschool.
Zondag 9 juni 2019 zijn alle ouders en hun peuter,
die volgend schooljaar kan instappen
in de kleuterschool, van harte welkom op school.
We nodigen jullie uit om kennis te komen maken
met de peuterklas (van 09u30 tot 11u30),
terwijl jullie ook even de andere
kleuterklassen kunnen bezoeken.
Tijdens deze opendeurdag zijn de directie
en de leerkrachten present
om je wegwijs te maken
in onze school.
Natuurlijk kunnen nieuwe
peuters die voormiddag ook
reeds worden ingeschreven.
We verheugen ons reeds
op je aanwezigheid!

Dit is ook het
SintSint-Lievensinstituut!
Een greep
greep uit wat we in onze school aanbieden…
 VoorVoor- en naschoolse opvang
Eigen voor- en naschoolse opvang van 7u. ’s morgens tot 18u. ’s avonds.
 Busvervoer
Eigen professionele schoolbus voor o.a. ophalen en terugbrengen aan huis in de
deelgemeenten!
 Speelplaatsen
Speelplaatsen
Een afzonderlijke speelplaats voor de lagere afdeling en een nieuwe speelplaats en
-tuin voor de kleuters.
 Tuin
Schooltuin met eigen moestuintje, wilgentent, boomgaard, composthoek,
speeltuigen en voetbalpleintje
Zorg voor enkele (school)kippen en/of konijnen door de leerlingen.
 Toiletten
Aparte kleutertoiletten!
 Verzorging
Extra hulp van kinderverzorgster in de kleuterklassen
 Sherborne
De kleuters doen samen met de oudere leerlingen aan Sherborne. Sherborne is
een bewegingsvisie die het plezier in bewegen wil stimuleren bij kinderen.
 Snoezelklas
Onze school biedt de kinderen een snoezelruimte aan waar ze –onder begeleidingeven terug tot zichzelf kunnen komen. Het snoezelen biedt hen rust en ontspanning
doorheen de drukte van de dag.
 PeterPeter- en meterschap
Bij de start in de peuterklas krijgen onze kleinste sloebers een peter of meter
toegewezen. Dat is een leerling uit het 6de leerjaar die gedurende het hele jaar een
peutertje helpt begeleiden.
 Grootouderfeest
Grootouderfeest voor grootouders (en ouders) met optredens van de kleuterklasjes
 Kleuterfietsen

Voor de kleuters beschikken we over een hele verzameling nieuwe fietsjes (40),
aangepast aan leeftijd van de kleinsten.
 Bewegingsopvoeding
Twee lestijden kleuterturnen voor de kleuters
 Feest
Extra activiteiten & feestelijkheden zoals carnavalstoet, kerstvieringen,
sinterklaasfeest, paaseieren-zoektocht, driejaarlijks groot schoolfeest of musical,
opendeurdagen,…
 Geen snoep en frisdrank
Snoep- en frisdrankvrije school. Wekelijkse fruitdag (i.s.m. Oog voor lekkers)
 Enthousiast
Een enthousiast en ervaren schoolteam zorgt voor een kwaliteitsvolle school!

Wanneer mag je peuter naar school?
Kindjes geboren tot en
met…

…mogen instappen vanaf…

2 maart 2017
4 mei 2017
6 juli 2017
3 augustus 2017
2 september 2017
20 oktober 2017
25 november 2017

maandag 2 september 2019 (na de zomervakantie)
maandag 4 november 2019 (na de herfstvakantie)
maandag 6 januari 2020 (na de kerstvakantie)
maandag 3 februari 2020 (na de teldag)
maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie)
maandag 20 april 2020 (na de paasvakantie)
maandag 25 mei 2020 (na Hemelvaart)

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2020-2021!

Kom je liever later nog eens langs
om kennis te maken met onze
school?
Ben je op 16 februari belet, maar kom je toch graag
een kijkje nemen,
neem dan contact op voor een afspraak
via de directie Paul De Roo, 0496 53 94 67
of mail naar: directie.houtem@vbhoutembavegem.be

ZONDAG 9 JUNI 2019

O pendeurdag kleuterschool
Marktplein 13 opendeurt!
Zondag 9 juni 2019 tussen 9.30 uur en 11.30 uur
zijn alle ouders, samen met kinderen, familie en/of vrienden
van harte welkom in het Sint-Lievensinstituut.
Breng ons een bezoekje om in een open en gezellige sfeer
kennis te maken met onze kleuterschool en onze werking.
Programma:
INFORMATIE over de schoolwerking

BEZOEK aan de klassen

INSCHRIJVINGEN nieuwe peuters

KENNISMAKING met de leerkrachten

Infosessies in en over onze SNOEZELKLAS


ZONDAG 9 JUNI 2019

Gezellig EETFESTIJN
Zaal Sint-Michaël
Kloosterstraat 3

van 11.30 uur tot 14.30 uur

Lekker smullen!
We nodigen ouders, familie en vrienden
uit om samen te tafelen
op ons gezellig EETFESTIJN.
De opbrengst wordt gebruikt voor de
verdere verfraaiing van de school.
Je bent welkom van 11.30 uur tot 14.30 uur.
Afhalen van 11.00 uur tot 11.30 uur

Keuze uit:
~~~Gepocheerde zalm met waterzooigroenten~~~
~~~Scampi’s~~~
~~~Steak à l’os à volonté~~~
Alles wordt geserveerd met frietjes, koude groenten en diverse sauzen.

~~Extra kindermenu: krokantje van kip met appelmoes en frietjes~~
Prijs: Volw.: € 17,00 / Kinderen tot 12 jaar: € 10,00 - Kaarten reserveren via 053/62.23.18 of 0496/53.94.67
of via mail: directie.houtem@vbhoutembavegem.be

