Basisschool
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle

van 09
.45 uu
r tot 12
.00 uu
r

Uk

Een greep uit het programma:
•

09.45 uur: verwelkoming

•
•

10.00 uur: korte info in het Open Leercentrum
10.30 uur: korte lesjes voor de kleuters
met onze leerkrachten
11.45 uur: afsluiten bij een tasje koffie of fruitsapje
mogelijkheid tot inschrijven en rondgang
Naar jaarlijkse gewoonte opent onze school haar deuren
op zaterdag 11 mei van 13.30 uur tot 17.30 uur
voor de Sint-Jansfeesten.
U bent van harte welkom !
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Betreft: openklasdag in het 1ste leerjaar voor ouders, alle 5-jarige kleuters en kinderen uit de 3de kleuterklas
op zaterdag 27 april 2019
Beste ouders,
Nog even … en dan is het zover. Nog enkele maanden en dan zal je kleine kapoen de grote stap zetten naar de lagere school.
Belangrijk genoeg dus om de deuren van onze school open te zetten. Voor diegenen die onze school nauwelijks of niet kennen, organiseren we een openklasdag in het 1ste leerjaar op zaterdag 21 april van 9.45 uur tot 12 uur.
Je kan er dan kennismaken met de leerkrachten. Ze tonen het reilen en zeilen van een klasdag in hun klaslokalen.
Deze dag is informerend en geheel vrijblijvend.
Een greep uit het programma:

on U k
lin an
ei o
ns ok
ch , l
ww rijv iefs
w. en t bi
sjb via j v
ma o oor
Wij danken u reeds voor uw tijd en aandacht en hopen u te mogen ontvangen op onze openklasdag.
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Gelieve uw aanwezigheid online via de website of aan de hand van bijgevoegde kaart te bevestigen.
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Indien het moeilijk is vooraf in te schrijven, bent u uiteraard die dag van harte welkom.
09.45 uur:
10.00 uur:
10.30 uur:
11.45 uur:

verwelkoming
korte info in het Open Leercentrum
korte lesjes voor de kleuters met onze leerkrachten
afsluiten bij een tasje koffie of fruitsapje
mogelijkheid tot inschrijving en rondgang

Met vriendelijk groeten,
Directie, leerkrachten 1ste leerjaar en zorgleerkrachten

