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K : Kindvriendelijk
De zorg van het ganse team voor de
eigenheid van ieder kind. Er wordt de nodige
aandacht gegeven om ervoor te zorgen dat elk
kind zijn plaatsje vindt in de klasgroep.
E : Eigentijds
Het klasleven wordt al aangepast aan het
nieuwe leerplan ZILL. Kinderen krijgen de
kans om zich optimaal te ontplooien en zich
vlot te leren aanpassen in het dagelijkse
leven. Er is veel aandacht voor het “leren”
en om de “eigen talenten” zoveel mogelijk te
ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving.
I : Imago
De school treedt regelmatig naar buiten
met activiteiten en optredens. Kinderen
staan zoveel mogelijk centraal.

In de kleuterklas gaat er een boeiende en
nieuwe wereld voor uw spruit open. Iedere
kleuter kan zich op een speelse manier
ontwikkelen. We beschikken over
kleuterklassen voor 2,5- en 3-jarigen, voor
4- en 5-jarigen.
Vanaf het eerste leerjaar leren ze stilaan hun
weg zoeken en verder hun talenten
ontplooien. In de lagere school beschikken
we over minstens één klas per leerjaar.

❖ Aan het begin van het schooljaar
krijgt u van ons een overzichtelijke
schoolkalender. U vindt hierin alle
nodige mailadressen en praktische info.
❖ Op onze website www.dekei-beek.eu
vindt u veel informatie over onze school
en de inschrijvingspapieren als u uw kind in
onze school wil inschrijven.
❖ Via een online platform krijgen
ouders extra info, foto’s en filmpjes die met de
klas van hun kind(eren) te maken hebben.

Elke klas beschikt over een breed aanbod aan
eigentijdse educatieve materialen die
regelmatig worden aangepast en bijgestuurd.
We bieden in onze school godsdienstlessen
aan en nemen deel aan parochiale activiteiten.
Heeft u vragen?
U kan steeds per mail of schriftelijk in de
agenda (lager) communiceren met de
leerkrachten, er zijn oudercontacten voor
een persoonlijk onderhoud en u kan ook
telefonisch contact opnemen met de school.

Tijdens het schooljaar zijn er regelmatig
kennismakingsmomenten voor de kleuters die
gaan instappen. U bent dan samen met uw
kleuter welkom in het klasje en krijgt dan
ook info over de werking in de klas, de opvang…

De kijkdagen met de info zullen doorgaan
telkens van 9 uur tot 9.35 uur.
Kijkdagen gaan door op:
23 juni (voor instappers van 1 september 2022)
27 oktober (voor instappers van 7 november 2022)
22 december (voor de instappers van 9 januari
2023
24 januari (voor de instappers van 1 februari en 27
februari 2023)
30 maart (voor de instappers van 17 april 2023)
11 mei (voor de instappers van 22 mei 2023)

Ieder schooljaar bekijken wij opnieuw hoe we
de klassen indelen zodat we de kinderen de
beste groeikansen kunnen geven.
Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elk moment
van start gaan in de school. Kinderen jonger dan
3 jaar kunnen alleen instappen op bepaalde
instapdata. Deze data vindt u terug op onze
website. Om te kunnen instappen moet uw kind
op de instapdatum minstens 2,5 jaar oud zijn.
Nieuwe kleuters (instappers) 2022-2023
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 maart 2022. Om
de kleuterklassen op de best mogelijke manier
te organiseren, weten we graag geruime tijd op
voorhand welke kleuters naar school komen. We
vragen daarom om, indien mogelijk, in te
schrijven tussen 1 maart 2022 en 30 april 2022.
Hoe inschrijven?
• Dit kan online. Nadien kan u op afspraak
• of tijdens een kijk- en infomoment de
papieren tekenen zodat de inschrijving
definitief wordt.
• Dit kan op afspraak via 089/46 16 77 of
via mail admin.dekei-dekubus-bree.be
Gelieve SIS-kaart of de kids-ID van uw kind
mee te brengen en het laatste rapport, indien
uw kind al eerder naar de lagere school ging.

De voor- en naschoolse opvang in onze school
wordt verzekerd door vzw Pinoccio. Deze vzw
staat onder toezicht van Kind & Gezin.
De opvang gaat door in de kleuterschool.
Contact opvang
➢ Tijdens de opvanguren: 0497/93.02.33
➢ Na de opvanguren: 0493/82.65.43
➢ Mail: pinocciovzw@gmail.com
- iedere dag vanaf 07.00 u tot 18.00 u
- vanaf 6.45 u en tot 18.15 u op aanvraag
Kostprijs: € 2/u voor een eerste kind/uur
10% korting voor 2de kind in opvang
20% korting voor 3de kind in opvang
Woensdagnamiddag: vakantietarief
Er wordt telkens aangerekend per ingaand half
uur.
Eerst een account aanmaken op Kwandoo Bree:
procedure terug te vinden op de website.
Voor de afrekening ontvangt u maandelijks een
factuur per mail op uw Kwandoo account.
Per kalenderjaar ontvangt u een fiscaal attest
per mail op uw Kwandoo account.

Voor het eerst naar school?
Een grote stap voor ouders en kinderen
een nieuwe fase in het leven van uw
allerliefste kleuter.
Het vertrouwde plekje bij mama en
papa, onthaalmoeder of crèche, oma of opa
maakt plaats voor een nieuw avontuur.
Of kiest u voor een nieuwe school?
Met deze folder willen we u alvast kennis
laten maken met onze school.
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