VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

INFOBROCHURE
SCHOOLUREN
Maandag

9u05 tot 12u15

13u15 tot 15u55

Dinsdag

9u05 tot 12u15

13u15 tot 15u55

Woensdag

9u05 tot 11u50

Donderdag

9u05 tot 12u15

13u15 tot 15u55

Vrijdag

9u05 tot 12u15

13u55 tot 15u05

Voor- en na de schooluren kunnen de kinderen terecht in de
buitenschoolse opvang van de gemeente. Voor onze school is deze
voorzien in “De Cacetoe”, gelegen in de Borgstraat te Beerzel, niet ver van
onze school.
De opvangdienst De Cacetoe is alle schooldagen open van 7u00 – 8u30 en
van een kwartier na schooltijd tot 18u30. Vooraf registreren én telkens
vooraf inschrijven bij gebruik is noodzakelijk (via de gemeente Putte).
De kinderen kunnen er knutselen, lezen, spelen, huiswerk maken, … in
een gezellige ruimte onder toezicht van opvoeders.

INSCHRIJVING
Kleuters kunnen ingeschreven worden vanaf de leeftijd van
2 jaar en 6 maanden.

SCHOOLRESTAURANT
De kinderen kunnen gebruik maken van het schoolrestaurant voor het
nuttigen van:
-een warme maaltijd: bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert.

Dit kan steeds tijdens de schooluren of op afspraak.
We organiseren regelmatig kennismakings- en gewenningsmomenten,
onze “speeluurtjes” genaamd. Op de schoolsite kan u de timing hiervan
volgen.

-meegebrachte boterhammetjes in combinatie met soep.
-meegebrachte boterhammetjes.

Inschrijvingen tijdens de grote vakantie:

-koffie, thee, melk, chocomelk, fristi, fruitsap, water.

-eerste week van juli
-laatste 2 weken van augustus
telkens van 10u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.

Voorrangsregeling voor broers en zussen:

“Welkom in onze basisschool

De inschrijving van broers en zussen van kinderen die al op school zijn
ingeschreven en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de
inschrijving indien het aantal plaatsen van die klasgroep beperkt is.

Een warme, groene school

ALGEMENE GEGEVENS
GO! Basisschool Dr Jozef Weyns
Jan de Cordesstraat 58
2580 Beerzel
015/ 76 71 21

directie: mevr. Cynthia Camps

Schoolteam en schoolwerking: www.bs-drjozefweyns.be

Met ruimte & aandacht voor ieder kind !”

