
ZING VECHT HUIL BID LACH WERK & BEWONDER…

Basisschool 
Sint-Lodewijkscollege

NIET ZONDER ONS ...





WELKOM

Binnenkort gaat je kind voor het eerst naar school: een grote stap!

We hopen dat je kind zich heel vlug thuis voelt in Immaculata . De juffen zullen er alvast alles aan doen om je 
kind met veel warmte te omringen. Zij of hij krijgt er alle kansen om te groeien en te bloeien!

Het team zit geregeld samen om na te denken over hoe we zo goed mogelijk de ontplooiing van ieder kind 
kunnen stimuleren.
Het vertrekpunt van alles is ervoor zorgen dat jouw kind zich goed voelt. De kern waaruit een kind kracht put 
om zich te ontwikkelen is immers de positieve ingesteldheid.

We hebben aandacht voor een gezond evenwicht tussen verstandelijke, motorische, sociaal-emotionele en 
creatieve ontwikkeling. Dit doen we vanuit onze schoolvisie ‘ZING VECHT HUIL BID LACH WERK EN 
BEWONDER niet zonder ons…’. Deze visie kan je nalezen op www.basisschoolimmaculata.be bij 
‘onze school’ -> opvoedingsproject.

Van harte,
namens alle collega’s

Mathieu Vandevoorde, directeur
mathieu.vandevoorde@basisschoolimmaculata.be
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WANNEER KAN JE TERECHT OP SCHOOL?
    
Ochtendopvang
Vanaf 07.50 u. op de speelplaats van het lager.  Vanaf 08.00 u. ga je naar de kleuterspeelplaats.  
Wie voor 08.00 u. aanwezig is, wordt onder begeleiding naar de kleuterspeelplaats gebracht.

Voormiddag 
08.30 u. - 09.45 u.  Kom je op tijd?  Je wil zeker het onthaalmoment niet missen!
09.45 u. - 10.00 u. : speeltijd 
10.00 u. - 11.40 u. 

Middagpauze  
11.40 u. - 13.10 u.  Je kan naar huis of op school blijven eten.

Namiddag 
13.10 u. - 14.25 u.  
14.25 u. - 14.40 u. : speeltijd 
14.40 u. – 15.55 u. (op vrijdag tot 15.10 u.)

Avondopvang
Tot 16.10 u. op school.  
Daarna word je onder 
begeleiding naar de 
buitenschoolse opvang 
Kakelbont gebracht. 
(op vrijdag tot 15.25 u.)
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EEN GREEP UIT EEN DAG IN DE P(KL)EUTERKLAS  
    
•  De eerste dagen kunnen mama of papa je vanaf 08.00 u. in de peuterklas afzetten.  
  Al vlug zal je bij je vriendjes op de speelplaats willen blijven.

Enkele dagelijkse rituelen en activiteiten: 
•  aanwezigheidsbord (breng je een foto van jezelf mee? Ongeveer de grootte van een pasfoto.)
•  onthaalmoment met klaspop Jules: hij luistert naar jouw verhaal en je zal samen met Jules veel beleven.
•  koek of fruit eten en eventueel melk drinken.
•  veel zelf ontdekken in de hoeken van je klas: poppenhoek, bouwhoek, schilderhoek, zandbak, denkhoek,  

 creatieve hoek…
•  daarnaast zal de juf je ook veel activiteiten aanbieden waardoor je ‘stapjes vooruit zet’: knutselen, 
  muziek, denkoefeningen, taaloefeningen, spelletjes om te leren samenwerken of gevoelens te leren uiten  

 en verwoorden, wiskundige oefeningen, kalenders en pictogrammen gebruiken, …
•  twee uurtjes bewegingsopvoeding door de turnjuf. Dagelijks zijn er bewegingstussendoortjes.  
 (In het derde kleuter kan je ook na schooltijd turnen volgen.)
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•  Elk schooljaar zijn er twee schoolprojecten: de hele kleuterschool werkt dan aan hetzelfde thema.  
  Bij deze schoolprojecten is er een gezamenlijk start- en slotmoment.  Heerlijk is dat!
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•  Meestal wordt er twee weken aan eenzelfde thema gewerkt.
•  Voor taalinitiatie Frans moet je wachten tot in de derde kleuterklas.  
  Dan leer je Pistache kennen!
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ALS HET MAAGJE RAMMELT… GEZONDE TUSSENDOORTJES

•  Elke voormiddag = fruit- en groentemoment op school.
  Iedereen brengt een stukje fruit of groente mee. 
  Het is handig als mama of papa het fruit vooraf in stukjes snijdt.  
  In de namiddag mag je eveneens een stuk fruit of groente meebrengen maar dan is 
  een koekje zonder chocolade ook toegelaten.

•  We eten het fruit of het koekje net voor de speeltijd op. 
  Vraag je thuis om je naam erop te schrijven of je symbooltje - dat je van je juf kreeg - erop te plakken?
  Als mama en papa koeken aankopen in grote verpakkingen, dan kan je je koek in een doosje steken.  
  Dat is handig en beter voor het milieu.

•  Je mag ook een herbruikbare drinkfles met water meebrengen (met je naam of symbooltje erop).  
  Als de drinkfles leeg is, stopt de juf die terug in je schooltas.

•  Je kan melk bestellen. Dat krijg je in de voormiddag.

•  De juffen en de ouderraad dromen 
  van een snoeparme school… ook bij een verjaardag.
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VERJAARDAGSRITUEEL       

Heerlijk… feest in de klas als je jarig bent:
•  verjaardagsstoel
•  kroon
•  lied
  Natuurlijk mag je trakteren!  
  We willen het graag gezond, gezellig en bescheiden houden.  
  Daarom dringen we aan om snoep te weren!  
  Een cake die we samen delen, een spel om samen te 
  spelen, een stuk fruit, …  zijn leuke ideeën om 
  de verjaardag in de klas te vieren.  
  We delen liever geen individuele geschenkjes uit in de klas. 
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BLIJF JE ’S MIDDAGS OP SCHOOL ETEN?    

Als dat nodig is, kan je ’s middags op school blijven eten.  Je zit dan met je klasvriendjes in de ruime 
kleutereetzaal. Ondersteunende medewerkers én een juf zullen je helpen en toezicht houden.  
Wekelijks kunnen je mama en papa op een strookje aanduiden wanneer je op school zal eten.

•  Warme maaltijd: op de website kunnen mama en papa het maandmenu lezen. (zie ‘kiosk’ -> ‘maandmenu’).
•  Je kan ook melk, water of soep nemen bij een meegebracht lunchpakket.  
•  De prijzen om op school te eten (maaltijd + toezicht) vind je op de website bij ‘onze school’ -> 
  schoolreglement (puntje 3.7)
•  Na het eten kan je spelen… bij mooi weer spelen we natuurlijk buiten. 
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HET SLAAPKLASJE    

•  Eet je op school en heb je nog nood aan een middagdutje?  In het slaapklasje kan je onder liefdevol 
  toezicht  van onze kinderverzorgster, juf Kim, een dutje doen (van 12.30 u. tot aan de namiddagspeeltijd).

•  Breng je een knuffel, ev. een fopspeen en indien nodig een voorraad luiers mee?  
  Graag alles naamtekenen.

•  Het aantal bedjes is beperkt. Wie nog geen drie jaar is, krijgt voorrang.  
  Voor de oudere kindjes wordt er ev. een beurtsysteem uitgewerkt.

•  De prijs (in overleg met Kind en Gezin en Kakelbont) vind je op de website bij ‘onze school’ 
      -> ‘schoolreglement’ (punt 3.10.2) 
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HYGIËNE EN VEILIGHEID     

Kleutertoiletjes…
•  Geregeld is er voor alle p/kleuters een toiletbezoek.  
  Toch is een ‘ongelukje’ vlug gebeurd.  
  Steek je reservekledij in een plastiek zakje in je schooltas
    met je naam erop.
•  De toiletten worden dagelijks twee keer gepoetst.

Speelplaatsen
•  Als kleuter speel je op de kleuterspeelplaats die speciaal voor jou voorzien is.  
  Eens je in de lagere school zit, speel je over de middag op de grote speelplaats en 
  tijdens de korte speeltijden speel je op één van de drie voorziene speelplaatsen.
•  Tijdens de speeltijden en op de middag zijn er juffen aanwezig.  Als je ‘moeilijkheden’  

 hebt, wordt jouw juf op de hoogte gebracht.
•  De speeltoestellen op de speelplaats worden geregeld nagekeken door de 
  preventieadviseur en zijn voorzien van een keuringsattest.
•  De kleuterspeelplaats wordt de komende jaren helemaal heraangelegd.
•  Als mama, papa of iemand anders jou komt afhalen, wachten ze op de 
  kleuterspeelplaats. De juffen zorgen ervoor dat alle kinderen veilig bij 
  de ouders terecht komen.
•  De kleuterspeelplaats heeft een sas met twee poortjes. We vragen aan alle ouders  

 om altijd beide poortjes te sluiten. Tijdens de speeltijden zijn deze poortjes 
  altijd op slot, zodat kleintjes niet ongezien weg kunnen.
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Druk verkeer...
•  We vragen aan alle ouders - die hun kindje met de auto brengen - dat ze voldoende 
  discipline aan de dag leggen om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen.  
  Tijdens de piekuren kan het druk zijn rondom de schoolpoort.  
  Het is vaak veiliger iets verder te parkeren.
•  Je kan natuurlijk ook samen met mama of papa met de fiets naar school komen.  
  Er is een grote fietsenstalling voor steps en fietsen naast het kloostergebouw. 
  Veiligheidshalve moeten alle steps en fietsen op slot in de rekken of aan de kant geplaatst worden.  
  Wie naar Kakelbont gaat, mag de fiets aan de hand meenemen.

Rijbegeleiding
•   Vanaf het eerste leerjaar kan je ‘s middag en ’s avonds mee met de rij:  
 de rij steekt het zebrapad van de Koningin Astridlaan over en gaat dan via 
 het rondpunt naar het kruispunt aan de kerk.
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‘THUIS’ KUNNEN ZE ’N BEETJE VOLGEN WAT JE DOET
  
•  Eind augustus is er een kennismakingsmoment. 
  Dan kan je kennismaken met je nieuwe juf.  
  Een uitnodiging hiervoor krijg je per mail of met de post 
  bij jou thuisbezorgd.

•  Via het heen- en weermapje krijg je heel wat informatie.

•  In de peuterklas en de eerste kleuterklas krijgen alle 
  kinderen per thema of per maand een brief mee naar huis 
  met daarop wat rond het thema allemaal is uitgewerkt: 
  verhalen, creativiteit, godsdienst, jarigen,...

•  In de liedjes- en versjesmap vind je de aangebrachte liedjes en versjes per thema.

•  Op de website vind je heel veel informatie: in de ‘beeldgalerij’ foto’s, in de ‘kiosk’ de jaarkalender en alle  
 nieuwsbrieven,…  Op de Facebookpagina ‘www.facebook.com/basisschool.immaculata‘ plaatsen we 

  geregeld iets in de kijker.

•  In het begin van het schooljaar is er een infoavond over de werking van de kleuterschool.

•  Tweemaal per jaar worden je mama en papa uitgenodigd naar een oudercontact.  
  De juf vertelt graag over jouw ontwikkeling en jouw welbevinden.
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•  Elke maand krijgen je ouders een maandbrief met nieuwtjes over de school.

•  Jaarlijks is er een schoolfeest.

•  Je oma’s en opa’s kunnen tweejaarlijks naar een grootouderfeest komen.

•  Elk jaar is er een openklasmoment.  Mama en papa kunnen een uurtje in de klas komen meevolgen.    
 Vooraf wordt in een infomoment verteld wat je dit schooljaar allemaal zal beleven en leren.

•  Heb je vragen of zorgen?  Dan kun je altijd terecht bij de juf, de secretariaatsmedewerkers, de directeur,  
 de beleidsmedewerkers, de zorgcoördinator, de clb-medewerkers,…  

  Hun gegevens vind je op de website bij ‘onze school’ -> ‘TEAM’.
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VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG KAKELBONT   
 
Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang, Kakelbont, staat onder toezicht van Kind en Gezin.  
Het ligt op 200 m van de school in de Oude Kerkstraat 23A.
Als nieuwkomer laat je best een dossier opmaken.  Misschien is het niet onmiddellijk het plan van mama of 
papa om je naar de opvang te sturen.  Het kan dat je onverwacht toch naar Kakelbont moet omdat je ouders 
niet tijdig op school geraken.  Dan is het handig dat je reeds bent ingeschreven. 

Voorschoolse opvang: 
Vanaf 07.00 u. 
Om 08.15 u. worden de kleuters naar Immaculata begeleid.

Naschoolse opvang: 
Om 16.10 u. worden de kleuters naar Kakelbont gebracht.  Op vrijdag gebeurt dit om 15.25 u.  De rij wordt 
door drie mensen begeleid.  De kleuters worden geteld bij het verlaten van het school én bij het 
binnenkomen in Kakelbont.  Om veiligheidsredenen mogen er geen kinderen uit de rij worden gehaald.  
Wie op het scharniermoment komt, kan zijn kind(eren) ophalen bij de ingang van Kakelbont.  
De aanwezigheden worden pas in de lokalen van Kakelbont genoteerd. Kakelbont is open tot 19.00 u. 

      Woensdagnamiddagopvang 
      Om 11.55 u. worden de kinderen die nog op school   
      zijn met een begeleide rij naar Kakelbont gebracht.   
      Zij kunnen er ook (warm) eten. 
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Vakantieopvang 
Kakelbont is ook open tijdens vrije dagen en vakantieperiodes.  
Tijdens de vrije dagen en de vakantieperiodes is het aantal plaatsen in Kakelbont beperkt tot ongeveer 
70 kinderen. Voor deze dagen moeten de kinderen op voorhand ingeschreven zijn. 
De sluitingsdagen vind je terug op de website van Kakelbont bij algemene info.

Coördinator en telefoon
Kakelbont wordt geleid door coördinator Jan Vansteelandt, telefoon 050/388884 
secretariaat@ibokakelbont.net. 
Tijdens de openingsuren is Kakelbont rechtstreeks bereikbaar via 050/388906. 
De coördinator is iedere woensdag van 17 u. tot 18.30 u. aanwezig in de locatie op St-Andries.
De teambegeleidster is iedere dinsdag van 16.30 u. tot 18.30 u. aanwezig op de locatie van St-Michiels.

Website, prijzen en openingstijden
Kakelbont heeft een eigen website http://www.ibokakelbont.net.  
Je vindt er actuele informatie,  heel wat foto’s, prijzen, de openingstijden…
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NOG ENKELE WEETJES
        
Schooltas
Het is handig om een tasje bij te hebben:
•  Grote  trolley’s lijken aantrekkelijk maar zijn niet handig.
•  Niet te klein: er moet een A5-mapje (heen- en 
  weermapje), reservekledij, ev. een brooddoos,… in kunnen.

Turnpantoffels 
Zit je in de 2de of 3de kleuterklas, dan vragen we je om 
turnpantoffels of sportschoenen zonder veters, met een 
witte zool en genaamtekend mee te brengen naar je klas. Die gebruik je tijdens de turnles.

Naamtekenen
Let je erop dat alles genaamtekend is? Gevonden voorwerpen liggen in boxen in de kleuterzaal.

Uitstappen
Af en toe gaan de kleuters op stap: speelpleintje in de buurt, kinderboerderij, bos, theater...  
Van elke uitstap worden je ouders vooraf op de hoogte gebracht.  Deze brief vinden ze ook steeds terug 
in de ‘kiosk’ op de website.

Je bent ziek…
•  Dan kun je nergens beter zijn dan thuis…
•  Een kleuter moet geen doktersbriefje meebrengen.  We vinden het wel fijn als je de juf of het secretariaat  

 verwittigt dat je niet komt (secretariaat@basisschoolimmaculata.be of 050 40 45 07).
•  Je moet een briefje door de behandelende arts laten ondertekenen en meebrengen voor de juf als je 
  geneesmiddelen moet nemen.

Binnen spelen
Mag je tijdelijk niet buiten spelen?  Geef dan een briefje af aan de juf waarop ook het aantal dagen 
staat dat je binnen moet blijven.
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Een ongelukje op school…
Word je op school ziek of is er een ongelukje gebeurd, 
dan proberen we altijd direct je ouders te verwittigen. 
Als we ze niet kunnen bereiken, gaan we zelf naar een 
huisarts in de buurt.
Eventuele papieren voor de verzekering zul je van de 
secretariaatsmedewerkers krijgen.

P, K, L...
Op veel brieven en op de jaarkalender op de website 
zul je deze afkortingen lezen.
P = peuters
K = kleuters. K2A staat dus voor tweede kleuterklas A.
L = kinderen van de lagere school
Zo weten je ouders meteen wat voor jou bestemd is.

Zorg
Soms loopt iets niet vanzelf, zitten jij of je ouders met vragen.
Je kan er altijd mee terecht bij je juf, de zorgcoördinator en het clb.
Ook van onze kant volgen we je nauwgezet en zullen we je ouders aanspreken als we dat nodig vinden.
We geloven dat een eerlijke en warme band tussen je ouders en de school belangrijk is voor jouw 
ontwikkeling.
Kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben, kunnen geholpen worden in de zorgklas.  
Kinderen die wat extra uitdaging nodig hebben, kunnen geregeld terecht in een verrijkingsgroepje.

Ouderbevragingen…
Af en toe geven we de ouders de kans om deel te nemen aan een bevraging.  
Deze resultaten helpen ons onze werking - waar nodig - bij te sturen.
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WAT MOETEN MAMA EN PAPA BETALEN?    
Ook onze school moet sommige kosten doorrekenen aan 
de ouders.  Bepaalde uitgaven gelden voor iedereen, 
andere kunnen gekozen worden door je ouders.
Maandelijks krijg je een gedetailleerde factuur mee die 
je ouders binnen de tien werkdagen moeten betalen.  
Er kan ook gekozen worden om deze rekening te laten 
domiciliëren.  Dan regelt de bank de betaling.

Uitgaven voor iedereen…
Het Vlaams Parlement heeft een maximumfactuur voor basisscholen opgesteld: 
deze bedragen kunnen in januari aangepast worden.
Kleuter: 45 euro
Lager: 90 euro
Dit bedrag is voor uitstappen, toneel, sportactiviteiten,…  
Je ouders vinden jaarlijks de begroting voor het komende jaar in het schoolreglement.

    Niet verplichte uitgaven…
    Dit is o.m. het slaapklasje, middageten en middagopvang, 
    naschools turnen, klasfoto,…
    Hiervoor kan je via het bestelformulier van de maandbrief intekenen.  
    De richtprijzen vind je ook in het schoolreglement op de website bij 
    ‘onze school’. 

    De activiteiten (vanaf het lagere) van het JMA (jeugdmuziekatelier) en van  
    Kakelbont (buitenschoolse opvang) worden niet door de school 
    georganiseerd en dus ook niet via de school gefactureerd.
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Inschrijven...
•  breng Kids-ID, een klevertje van de ziekenbond of isi+-kaart mee.
•  kan vanaf de eerste schooldag 
  van maart van het voorgaande schooljaar.  
  Er worden voorrangsperiodes vastgelegd 
  voor leerlingen uit eenzelfde leefeenheid 
  (broers en zussen) en voor kinderen van het personeel. 

Instappen...
•  je moet 2,5 jaar zijn;
•  per schooljaar zijn er 7 instapdagen: de eerste schooldag, na elke vakantie 
  (herfst-, kerst-, krokus-, paas- en hemelvaartvakantie) en op 1 februari.
•  kort voor elke instapdag is er een kom- en kijkmoment (op vrijdag).  
  Dan kan je alvast een kijkje komen nemen van 15.30 u. tot 16.30 u. in je nieuwe klas.
•  De data voor het komende schooljaar (2020-2021) vind je hieronder

GEBOREN KOM-EN-KIJK INSTAPMOMENT PERIODE
1 maart 2019 30 augustus 2021 1 september 2021  na de zomervakantie
8 mei 2019 22 oktober 2021 8 november 2021  na de herfstvakantie
10 juli 2019 10 december 2021 10 januari 2022  na de kerstvakantie
1 augustus 2019 21 januari 2022 1 februari 2022  vanaf 1 februari
7 september 2019 18 februari 2022 7 maart 2022   na de krokusvakantie
19 oktober 2019 25 maart 2022 19 april 2022   na de paasvakantie 
30 november 2019 20 mei 2022 30 mei 2022   na Hemelvaartsdag

INSCHRIJVEN KAN ALTIJD, 
INSTAPPEN PAS OP DATUM 
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WIE IS WIE? SCHOOLMAKEN DOEN WE SAMEN

•  Team
 Een foto en de contactgegevens van de juffen en meesters, het zorgteam, de opvoeders, 
 de secretariaatsmedewerkers en de directeur vind je op de website bij ‘onze school’.
 
•  Secretariaat
 Dagelijks kun je met je vragen, info,.. terecht op het secretariaat. Elke werkdag vind je er onze vaste 
 medewerkers van 08.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u. Op woensdag enkel in de voormiddag.
 Het secretariaat is ook bereikbaar via 050 40 45 07 of secretariaat@basisschoolimmaculata.be.

•    Schoolbestuur VZW Sint-Lodewijk Brugge
 Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept 
 de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
 Voorzitter: P. Van Den Berghe, G. Davidstraat 46/1, 8000 Brugge

   •   Scholengemeenschap
    Zeven vrije basisscholen uit Sint-Michiels, Sint-Andries en   

   Christus-Koning vormen samen de scholengemeenschap 
    ‘basisscholen Sint-Lodewijkscollege’. 
    De coördinerende directeur is Marc Slosse.
    De link naar de website van de scholengemeenschap vind 
    je via onze website bij ‘onze school’ -> ‘LINKS’.

20



•  Ouderraad
 Immaculata werkt samen met een actieve 
 ouderraad.  Heb je vragen of interesse, 
 dan kun je terecht bij de voorzitter.  
 Je vindt hun website via www.basisschoolimmaculata.be 

•  CLB
  •  Een Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden  
  van de leerlingen, nu en in de toekomst.  Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van de  
  ouders en de school: als het moeilijk wordt, kan je bij het CLB terecht voor vragen om individuele hulp,  
  informatie en begeleiding.

    •   Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het Vrij CLB De Havens, vestiging Legeweg 83A, 
  8200 Sint-Andries (Brugge), tel. : 050 440 220, www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Marianne Decloedt woont alle MDO’s (= klassenraden) bij waarop 
de vorderingen en het welbevinden van de kinderen besproken worden. 
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EVEN 
VOORUITBLIKKEN 

Vanaf derde kleuter:
•  Je kan in periodes een uurtje naschools turnen volgen.
• Drie keer per jaar is er een integratiemoment met het eerste leerjaar. 
 Voor beide leeftijdsgroepen is dat een heel aangename ervaring.
• Wist je dat er initiatie Frans wordt gegeven? 
 Wacht maar, straks zing je een Frans liedje of vraag je thuis om ‘une tartine’. ;-)

Lagere school
Er valt heel wat de beleven op school.
We hebben een gezondheidsbeleid en internationale projecten. We hebben aandacht voor ruimte 
(meerdere speelplaatsen) en innerlijke rust (stille ruimte) voor ieder kind.  
We zijn een digitale, verkeersactieve en solidaire school. 
We geven zorg op maat, werken aan sociale vaardigheden en hebben een leerlingenraad.
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SCHOOLJAAR 2021 – 2022    

Enkele belangrijke data

Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
 •  Vrijdag 1 oktober: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
 •  Maandag 4 oktober: vrije dag
 •   Herfstvakantie: van maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november
 •   Donderdag 11 november: wapenstilstand
 •   Vrijdag 12 november: vrije dag
 •   Kerstvakantie: van maandag 27 december t.e.m. zondag 9 januari

Vrije dagen en vakanties in het tweede
 • Krokusvakantie : van maandag 28 februari t.e.m. 6 maart
 • Paasvakantie : van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april

Vrije dagen en vakanties in het derde trimester
 • Woensdag 25 mei: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
 • Donderdag 26 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag
 • Vrijdag 27 mei: vrije dag
 • Maandag 6 juni: pinkstermaandag = vrije dag

Korpsfoto
Op de website wordt begin september
telkens een nieuwe korpsfoto geplaatst.
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WAT VIND JE IN DEZE BROCHURE?      

Welkom 1
Wanneer kan je terecht op school? 2
Een greep uit een dag in de peuterklas 3 - 5
Als het maagje rommelt… gezonde tussendoortjes 6
Verjaardagsritueel 7
Blijf je ’s middags op school eten? 8
Het slaapklasje 9
Hygiëne en veiligheid 10 – 11
Thuis kunnen ze een beetje volgen wat je doet 12 - 13
Voor- en naschoolse opvang Kakelbont 14 – 15
Nog enkele weetjes 16 - 17
Wat moeten mama en papa betalen? 18
Inschrijven kan altijd, instappen: let op de datum 19
Wie is wie?  School maken doen we samen 20 – 21
Even vooruitblikken 22
Schooljaar 2021-2022 23
Wat vind je in deze brochure? 24

We wilden je met deze brochure graag 
wat wegwijs maken. 
Aarzel echter niet om - indien nodig - 
contact met ons op te nemen.
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Koningin Astridlaan 4  8200 Sint-Michiels Brugge
050 40 45 07  - info@basisschoolimmaculata.be 
www.basisschoolimmaculata.be

‘ZING VECHT HUIL BID LACH WERK & BEWONDER…
niet zonder ons’  R Shaffy

Een gedreven team én leerlingen bouwen samen 
  aan een warme en verrijkende schoolomgeving

Enthousiaste ouderraad 
Samenwerking met Initiatief Buitenschoolse Opvang Kakelbont: 

  voorschools vanaf 7 u., naschools tot 19 u, 
  op woensdagnamiddag en tijdens vakanties
  www.ibokakelbont.net

Samenwerking met JMA-Sint Michiels: www.jeugdmuziekatelier.be
  Samenwerking met Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) 

www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Welkom
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