Zemst, januari 2018
Beste ouder,
Je peuter is geboren in 2016 en zal dus volgend schooljaar de leeftijd bereiken
waarop zij/hij zijn eerste stapjes in een schoolgemeenschap mag zetten.
Je weet ongetwijfeld dat de inschrijvingsprocedure vandaag strikt
gereglementeerd is.
Niettegenstaande deze nieuwe regelgeving wil onze school toch nog steeds een
“open dorpsschool” zijn en proberen we principieel geen kinderen te weigeren.
Hiervoor hebben wij een capaciteit van 2 maal maximum 22 kinderen per
klasgroep.
Meest belangrijk vinden wij dat ouders 'bewust' kiezen voor onze school. Dit
betekent dat zij samen met ons, in wederzijds respect, in dezelfde richting willen
gaan. Hiervoor maken wij graag de nodige tijd zodat jullie onze school, zo goed
als mogelijk, kunnen leren kennen.
Op dinsdag 06 maart 2018 om 17.00 uur en op
donderdag 15 maart 2018 om 19.00 uur
organiseren wij daarom twee kleuter infomomenten.
Graag tijdig aanwezig zijn, we starten met een gezamenlijk informatiemoment.
Hoofddoel is om aan ouders de gelegenheid te geven om in alle openheid de school te
leren kennen, informatie te krijgen, vragen te stellen,…
Na telefonische afspraak kunnen ouders ook altijd vrijblijvend een bezoek brengen
aan de school op een ander moment.
Inschrijven zelf (voor het schooljaar 2018-2019) kan pas vanaf 18 april 2018 om
08.30 uur, dit is voor alle basisscholen in onze regio hetzelfde.
Je mag die dag de ISI-kaart (of identiteitskaart) van je kind niet vergeten.
Meer gedetailleerde informatie vind je op onze schoolwebsite ”www.tuimeling.be” .
Ook op de website van het LOP Mechelen, “www.lop.be” , doorklikken naar “Regio
Mechelen”, “Basis”, “info voor ouders”, vind je bijkomende informatie.

Voor alle duidelijkheid:
Onze school maakt nooit reclame in publicaties, op markten of waar dan ook.
We willen ouders enkel op een open wijze zo goed mogelijk onze school en
werking laten kennen, zodat jullie weloverwogen een schoolkeuze kunnen maken
waarin je vertrouwen kan hebben. Iedere ouder moet voor zijn kind, vanuit zijn
visie en ideeën, beslissen welke school een goede keuze is.

Met vriendelijke groet,

Gi Bal
Schoolhoofd
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