Basisschool De Negensprong
De Negensprong, een school met een groot hart ! Straks ook voor jouw kind?
“De Negensprong, een school met een groot hart” vat samen waar wij als school voor willen
staan. Dag in, dag uit werken we in de Negensprong aan onze droom om voor iedereen een
school te zijn met een heel groot hart. Welbevinden is belangrijk wanneer kinderen naar
school gaan. Want als je iets graag doet, ga je makkelijker zaken leren, ga je sneller
ontwikkelen.
Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar instappen op wettelijk vastgelegde instapdata.
Voorafgaand aan een instapdatum organiseren wij steeds een onthaalmoment (10.30-12u)
voor kind en ouders.
Na de verwelkoming in het instapklasje, licht de juf de werking toe van de klas. Praktische
info en afspraken verneem je dan rechtstreeks van de juf. Ondertussen kan je kind
kennismaken met de klas en met de andere kinderen onder leiding van onze
kinderverzorgster.
Nadien wordt de school en de werking voorgesteld door de directie. Hierbij aansluitend kan
de inschrijving administratief in orde gebracht worden.
Hieronder vind je de data voor de onthaalmomenten. Wens je een uitnodiging voor zo’n
onthaalmoment te ontvangen? Stuur dan een mail naar info@denegensprong.be met
vermelding van naam, geboortedatum en adres van je kind. Het secretariaat zorgt dan dat je
een uitnodiging ontvangt per mail.
Hopelijk tot ziens en HARTelijke groeten,

Het team van Basisschool De Negensprong.
Datum onthaalmoment

Wettelijke instapdatum

Di 29/03/2022
Di 24/05/2022
Di 28/06/2022

Di 19/04/2022
Ma 30/05/2022
Do 01/09/2022

(na paasvakantie)
(na Hemelvaart)
(start schooljaar)

Di 25/10/2022
Di 20/12/2022
Di 24/01/2023

Ma 7/11/2022
Ma 9/01/2023
Wo 1/02/2023
Ma 27/02/2023
ma 17/04/2023
Ma 22/05/2023
Vr 01/09/2023

(na herfstvakantie)
(na kerstvakantie)
(teldag onderwijs)
(na krokusvakantie)
(na paasvakantie)
(na Hemelvaart)
(start schooljaar)

Di 4/04/2023
Di 15/05/2023
Di 27/06/2023

VZW KOBArT VBS De Negensprong

Dorp 2 en 60 2382 Poppel

info@denegensprong.be

014/655657

