UITNODIGING : PEUTERKLAS – 1STE KLEUTERKLAS
2017-2018
- Duizendpoot en Wervetuin Dag ……...,
Je wil niet meer op de schoot want je bent al veel te groot.
Je bent nu 2,5 jaar en voelt je helemaal klaar.
Je bent het baby zijn moe en wil nu vlug naar school toe.
Je verlaat je babystoel en mengt je in het gejoel.
Het luilekkerleventje is voorbij je staat binnenkort netjes in de rij.
Je juf is extra lief en jij wordt haar hartedief.
Door dit kaartje te geven begint de volgende stap van je leven.
Ann De Busser, directeur en de juffen.

Beste mama, papa,
………………… mag naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.
Hieronder de instapdatum, met de data van inschrijving en opendeurmoment.

 MAANDAG 6 NOVEMBER 2017 - HERFSTVAKANTIE
alle kleuters geboren tot en met 6 mei 2015
inschrijving:
woensdag 11 oktober 2017 – van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot
woensdag 11 oktober 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin
opendeur-moment en inschrijving:
woensdag 25 oktober 2017 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin
woensdag 25 oktober 2017 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot

We heten u van harte welkom op ons opendeur-moment in de eerste kleuterklas.
Terwijl uw kindje op ontdekking gaat in het klasje, geven de juffen een woordje uitleg over
de werking van onze kleuterschool. U krijgt een rondleiding en wij maken tijd voor een
persoonlijk gesprek. Bij de directeur of de zorgcoördinator kan u uw kindje inschrijven.
Indien u niet kan komen, bent u altijd welkom op een ander moment, liefst na een
telefonische afspraak.
DE DUIZENDPOOT
Lepelstraat 38a – 2290 Vorselaar
tel. 014 / 50.93.40 – 014 / 50.93.41 – 0495 / 69.16.17
e-mail: directie@ks-vorselaar.be

DE WERVETUIN
Van de Wervelaan 56 – 2290 Vorselaar
tel. 014 / 51.64.43 – 0495 / 69.16.17
e-mail: directie@ks-vorselaar.be – wervetuin@ks-vorselaar.be

Vriendelijke groeten en van harte welkom!
Ann De Busser, directeur en het team.

