Vrije Basisschool Tremelo
Astridstraat 4 - Barbarastraat 1
3120 Tremelo
Tel. 016/ 53 37 32
directie@vbstremelo.be

OPENKLASDAGEN
Z A T E R D A G 1 5 DECEMBER 2 0 1 8

-

Z A T E R D A G 1 6 MAART 2 0 1 9

VOOR INSTAPPERS SCHOOLJAAR 2018-2019 (°2016) en 2019-2020 (°2017)
Beste ouders
Jullie oogappel wordt al wat groter. Tijd om een stap vooruit te zetten en
uit te kijken naar een toffe kleuterschool. Jullie zijn van harte welkom om
de sfeer eens te komen opsnuiven. Of misschien zijn jullie al ingeschreven
om dit schooljaar nog in te stappen en willen jullie nog eens een kijkje
komen nemen? Wij nodigen jullie daarom uit in één van onze 2
vestigingen op zaterdag 15 december 2018 en/of zaterdag 16 maart
2019. Uiteraard is uw kindje ook welkom.
Word jij ons
nieuwe vriendje?
Wij hebben 2 vestigingsplaatsen:

De Klimboom

Vrije Basisschool Tremelo

Onze kleinere wijkschool bevindt zich tussen
het groen in de Barbarastraat 1 te Tremelo.
Het is een gezellige school met een warm
hart!
Openklasdagen: van 10u tot 12u

De grotere dorpsschool situeert zich in de
Astridstraat 4, achter de kerk van Tremelo. Het
is een ruime school in het centrum van Tremelo.
Openklasdagen: van 10u tot 12u

U kan dan een kijkje komen nemen in onze gezellige klasjes. Er is voldoende tijd voorzien om de 2
scholen te bezoeken. Het loont echt de moeite! U kan er kennismaken met het door de school
gebruikte spel- en didactisch materiaal, het toffe speelgoed, onze speeltuin, de eetzaal,…
U kan een babbeltje doen met de kleuterjuffen en de directie die u graag meer zullen vertellen over
onze schoolgewoontes en de speel- en leermogelijkheden.
BELANGRIJK: VANAF MAANDAG 18 MAART 2019 STARTEN DE INSCHRIJVINGEN VOOR
SCHOOLJAAR 2019-2020 REEDS! Dit is voor ALLE kinderen geboren in 2017. 2 dagen voor
de start van de inschrijvingen, op zaterdag 16 maart, is er van 10u tot 12u nog een
openklasdag. Alle inschrijvingen gebeuren op het secretariaat van de Astridstraat.
Infoavond ouders: 29 januari 2019 om 19u in De Klimboom - Barbarastraat 1 - 3120 Tremelo.
Welkom in onze school!
Nadja Derewianka
- directie-

De kleuterjuffen

Waarom voor onze school kiezen ?

 Door ons goed uitgebouwd zorgbeleid kunnen we de kinderen de kansen bieden die ze verdienen,
dit zowel voor de minder sterke leerlingen als de hoogbegaafden.
 Aandacht voor gezonde voeding: 2 x per week bedeling van fruit of groenten: fruitproject “Oog voor
lekkers”.
 Anti-pestprojecten Cas & Lisa in de kleuterschool, KiVa in de lagere school.
 Ouders hebben inspraak via de ouderraad waarmee wij een goede samenwerking hebben.
 Wij bieden gratis naschoolse sportlessen aan in samenwerking met de gemeente.
 Wij zijn een milieubewuste school (MOS-DUS) in samenwerking met de gemeente en provincie.
 Wij bieden de kinderen structuur met aandacht voor wederzijds respect en beleefdheid.
 Mogelijkheid om ‘s middags kwaliteitsvolle en gezonde warme maaltijden en soep te bestellen.
 Samenwerking met buitenschoolse opvang Pimpernel + gratis vervoer van en naar Pimpernel.
 “De Klimboom”: rustig schooltje aan de rand van het dorp.
 Prachtige klasjes met gezellige speelhoeken.
 Instappertjes die nog een dutje nodig hebben, mogen naar het slaapklasje.
 Extra aandacht voor hoekenwerk en contractwerk om de zelfstandigheid te bevorderen.
 Gratis leerlingenvervoer voor kleuters tot 6 jaar.
 Afsluiting kleutertijd door een onvergetelijke activiteit op het einde van het schooljaar.
 Up-to-date communicatie door digitale briefjes via SmartSchool.
 Wij organiseren toffe schoolreizen, leerrijke uitstappen, interessante projecten met uitdagende
leersituaties…
 Onvergetelijke plattelandsklassen in het vierde leerjaar en zeeklassen in het zesde
leerjaar.
 Uit interdiocesane en diocesane proeven blijkt jaar na jaar dat de kinderen van onze school een
hoog niveau behalen en ze hierdoor een probleemloze doorstroming hebben naar de middelbare
school.
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