
Weldra wordt je kleine kapoen 2,5 jaar
en mag hij of zij naar school. 
In onze gezellige kleuterschool , de Duizendpoot
en de Wervetuin, begeleiden we kleuters
vanaf 2,5 jaar in hun ontwikkeling tot 
ze de overstap maken naar de lagere school.

Je bent van harte welkom op het inschrijf - en 
infomoment om een kijkje te komen nemen.
Donderdag 1 maart om 19.30 uur
Waar : in de zaal Duizendpoot , Lepelstraat 38a

in de zaal Wervetuin, Van de Wervelaan 56
Ter plaatse kan je ook je kleuter inschrijven!
Daarna kan je in beide scholen op verkenning gaan.
We zullen je graag te woord staan om al je vragen 
te beantwoorden.
En weet dat er voor ELKE KLEUTER een plaatsje is! 
Onze pedagogische omkadering is zo dat wij naast 
de  ondersteuning van de kinderverzorgster in de 
peuterklas, de klas opsplitsen vanaf het moment 
dat de groep te groot wordt.

Speeluurtje en kennismaking met de klas.

Wanneer het bijna zover is en de instapdatum van je kleuter dichterbij komt, stellen wij 
onze school open om een kijkje te nemen in de klas. Dit gaat door elke woensdag voor 
een nieuwe instapdag. Om 9.15 uur in de Wervetuin en om 11.00 uur in de 
Duizendpoot.
Je kapoen mag dan al even mee spelen met zijn nieuwe vriendjes in de klas. 
Ondertussen kunnen mama en papa kennismaken met de juf en de school. Er is de 
gelegenheid om vragen te stellen en de schoolwerking wordt nog een keertje uitgelegd.

Vanaf 1 maart 2018 kan ingeschreven 
worden voor het schooljaar 
2018-2019. Als op onze school al een 
broertje of een zusje is ingeschreven, 
kan je al inschrijven vanaf 1 september 
2017 ( voorrangsregeling)

Schooljaar 2018-2019
Kinderen
geboren t.e.m.

komen na … dus vanaf ...

03/03/2016 zomervakantie 03/09/2018

05/05/2016 herfstvakantie 05/11/2018

7/07/2016 kerstvakantie 07/01/2019

01/08/2016 Instap 1/02 01/02/2019

11/09/2016 krokusvakantie 11/03/2019

23/10/2016 paasvakantie 23/04/2019

03/12/2016 Hemelvaart 03/06/2019

www.ks-vorselaar.be



Bij de inschrijving moeten de ouders
De KIDS-ID en/of ISI+ kaart voorleggen, 
of een ander document 
dat de identiteit van
het kind bevestigt 
en de verwantschap 
aantoont.

Ons schoolteam zal samen
met de hulp van het schoolbestuur
zich inzetten om je kind een
eigentijdse, christelijke opvoeding
en degelijk onderwijs te geven.
We hopen om dit ook samen
met jullie te mogen doen, hand in hand.
Bij vragen en problemen staan we klaar
Om samen naar een oplossing te zoeken.

DONDERDAG 1 MAART : INFOMOMENT EN 
INSCHRIJVINGEN KLEUTERS 
SCHOOLJAAR 2018 – 2019
INSCHRIJVINGEN EN INFOMOMENT NIEUWE OUDERS
DONDERDAG 1 MAART 2018: 19.30U
IN DE DUIZENDPOOT EN IN DE WERVETUIN
WOENSDAG 14 MAART 2018 : 9.00U IN DE DUIZENDPOOT
EN OM 10.30U IN DE WERVETUIN
AVONDINSCHRIJVINGEN:
MAANDAG 28 MEI 2018 : 18.00U – 20.00U
IN DE DUIZENDPOOT EN DE WERVETUIN
OF NA TELEFONISCHE AFSPRAAK OP 0495/69 16 17

* Katholieke autonome kleuterschool met twee vestigingen:
Duizendpoot en Wervetuin

* Duizendpoot is centrumschool, Wervetuin is wijkafdeling met speelbos
* Aangenaam en zeer persoonlijk onthaal en contact
* Mogelijkheid tot dagelijks contact met de leerkracht
* Werken volgens het nieuwe leerplan ZILL: ‘Zin in Leren, Zin in leven’ van
het KOV
* Label 10/10 school voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie
* Programma Fit Voor Leren in alle klassen
* Speeltuigen ifv Fit Voor Leren
* Ruime speelplaats met gevarieerde spelmogelijkheden en rustige speltafels
* Sterk uitgewerkt zorgbeleid op maat van het kind
* Aanbod van nieuwste methodes
* Computernetwerk in alle klassen met differentiatie IPAD
* ICT-les in de computerklas voor oudere kleuters
* Gezondheids-en zindelijkheidsbeleid ism CLB Vorselaar
* Eén gezamenlijke ouderavond en twee individuele oudercontacten per jaar
* Leerkrachten volgen de nieuwste opleiding als oefenschool voor de
lerarenopleiding
* Veel aandacht voor de overstap naar het eerste leerjaar met ruim aanbod
aan integratieactiviteiten
* Grote klaslokalen met gevarieerd materiaal en Spel-o-theek
* Aanbod: spel aan huis
* Activiteiten wekelijks te volgen op website www.ks-vorselaar.be
* Internaat vanaf 2,5 jaar

We streven ernaar onze

kleuters spelenderwijs
en vanuit de nieuwste 

inzichten te ondersteunen
in alle aspecten van hun
groeiproces. Ben je 
benieuwd?
Kom dan kennismaken met 

onze school!

Ann De Busser, directeur 

en het lerarenteam van kleuterschool 

de Duizendpoot en de Wervetuin.
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