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Voorwoord 

 
Welkom in onze school! 
 
Het is zover: uw kind komt voor de eerste 
keer naar onze school. 
 
Voor elk kind is dat een grote stap. 
Het is een nieuwe wereld die voor hen  
opengaat. 
 
Een wereld met heel veel toffe uitdagingen: 
nieuwe vriendjes, nieuwe spelletjes,  
nieuwe juffen en meesters, maar ook  
een wereld die heel verwarrend en  
vermoeiend is. 
 
Er zijn ook nieuwe regels, een nieuw ritme  
en uw kind leert om zelfstandig te worden. 
 
Kortom: er valt van alles te beleven en ons 
team staat klaar om uw kind met open  
armen te ontvangen! 
 
Via deze onthaalbrochure willen wij graag  
al een antwoord bieden op de meest  
prangende vragen. 
Op onze website vind je ook al onze 
schoolvisies terug. 
 
Bedankt om voor onze school te kiezen! 
 
 
Annemieke Stijnen 
Directeur 



Zorgteam: 
 

➢ zorg lkr. In KS + LS 
➢ zorgco 

 Digitaal  
 

Zorgsysteem 

Zorgcontinuüm 

 
 

Co-Teaching 

Aangepaste 
 

trajecten 

Kangoeroeklas  

   Intensieve 
   ZORG-  
  werking 



T   E   A   M 

Wij hebben een groot team 
 dat graag meehelpt om de kinderen te laten groeien. 

 Zo past elke puzzelstukje in elkaar. 

Werken  
vanuit een 
totaalvisie  

op de  
leerlingen 

Persoonlijke 
  aandacht 

Waar  
kinderen 

graag naar 
school gaan 

Degelijke  
basis- 

vorming 

Leerlingen 
worden  
gesti- 

    muleerd 
om zich te 
ontplooien 

Kwaliteit 
staat op de 

eerste 
plaats 



 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Start 8.45u 8.45u 8.45u 8.45u 8.45u 

VM Speel-
tijd 

10.25-10.40 
KS 

10.25-10.40 
KS 

10.25-10.40 
KS 

10.25-10.40 
KS 

10.25-10.40 
KS 

VM Speel-
tijd 

10.40-10.55 
LS 1-2-3 

10.40-10.55 
LS 1-2-3 

10.40-10.55 
LS 1-2-3 

10.40-10.55 
LS 1-2-3 

10.40-10.55 
LS 1-2-3 

VM Speel-
tijd 

10.55-11.10 
LS 4-5-6 

10.55-11.10 
LS 4-5-6 

10.55-11.10 
LS 4-5-6 

10.55-11.10 
LS 4-5-6 

10.55-11.10 
LS 4-5-6 

Middag 
speeltijd 
 
Refter 

12.00-12.30 
LS 4-5-6 

 
LS 1-2-3 

12.00-12.30 
LS 4-5-6 

 
LS 1-2-3 

Einde  
11.30 

12.00-12.30 
LS 4-5-6 

 
LS 1-2-3 

12.00-12.30 
LS 4-5-6 

 
LS 1-2-3 

Middag 
speeltijd 
 
Refter 

12.30-13.00 
LS 1-2-3 

 
LS 4-5-6 

12.30-13.00 
LS 1-2-3 

 
LS 4-5-6 

 

12.30-13.00 
LS 1-2-3 

 
LS 4-5-6 

12.30-13.00 
LS 1-2-3 

 
LS 4-5-6 

Middag 
speeltijd 

12.30-13.00 
KS 

12.30-13.00 
KS 

 12.30-13.00 
KS 

12.30-13.00 
KS 

Zoals je ziet zijn de speeltijden opgesplitst zodat de kinderen  
meer ruimte hebben om vrij te bewegen en te spelen.  

Dit kadert in ons anti-pestbeleid. 

NM Speeltijd 14.05-14.20 
LS 4-5-6 

14.05-14.20 
LS 4-5-6 

 14.05-14.20 
LS 4-5-6 

14.05-14.20 
LS 4-5-6 

NM Speeltijd 14.20-14.35 
KS 

14.20-14.35 
KS 

 14.20-14.35 
KS 

14.20-14.35 
KS 

NM Speeltijd 14.40-14.55 
LS 1-2-3 

14.40-14.55 
LS 1-2-3 

 14.40-14.55 
LS 1-2-3 

14.40-14.55 
LS 1-2-3 

Einde 15.45u 15.45u  15.45u 15.00u 



Een school waar  
kinderen zich thuis 

voelen ! 
Ook de allerkleinste !   

Instapdata 2018-2019                Geboren tussen 

3 september 2018        15/11/2015 - 03/03/2016 

5 november 2018         04/03/2016 - 05/05/2016 
Gewendag woensdag 24 oktober 2018 

7 januari 2019             06/05/2016 – 07/07/2016 
Gewendag woensdag  19 december 2018 

1 februari 2019            08/07/2016 – 01/08/2016 
Gewendag woensdag  30 januari 2019 

11 maart 2019             02/08/2016 - 11/09/2016 
Gewendag woensdag  27 februari 2019 

23 april 2019                12/09/2016 - 23/10/2016 
Gewendag woensdag  3 april 2019 

3 juni 2019                   24/10/2016 - 03/12/2016 
Gewendag woensdag 22 mei 2019 

  Gewendagen op woensdag telkens  
van 8.45u tot 11.30u 

Info peuterklas 
karen.vandereycken@gvbszoutleeuw.be 

GVBS Sint—Leonardus 
 
Stationsstraat 16 
3440 Zoutleeuw 
011/782088 



Beste ouders 
Uw peuter is geboren in 2015 of 2016 en mag in het  
schooljaar 2018-2019 of op 2 september 2019  
voor het eerst naar school. 
Daarom nodigen wij u graag uit om eens  
vrijblijvend kennis te maken met onze kleuterschool. 

Gewendagen peuterklas 
Op de achterzijde vindt u de instapdata 
en gewendagen van ons peuterklasje 
volgend schooljaar. 
Wilt u eerder een kijkje komen nemen,  
raadpleeg dan onze website: 
www.gvbszoutleeuw.be 
Meer info?  
Directie en juf Karen helpen u graag 
verder! 

Info-avond 
Kom eens luisteren op onze info-avond: 
 
Dinsdag 28 augustus 2018 om 18 uur stipt 
(peuters geboren van 15/11/2015-07/07/2016) 
 
Woensdag 27 februari 2019 om 18 uur stipt 
(peuters geboren van 08/07/2016-03/12/2016) 
 
Van harte welkom! 
Inschrijven kan na afspraak.  
011/ 78 20 88  of directie@gvbszoutleeuw.be 
 



Wist je dat de kleuters ook turnen? 
 
● De kleuters krijgen 2 keer per week turnen van juf Mish. 
● De turnlessen gaan door in de turnzaal van de school. 
● Alleen de kleuters van de 3de kleuterklas hebben turnpantoffels nodig in 
   een (sport)zakje.  
● Voorzie sportieve kledij op de turndagen van je kind. 
● Turnuren worden meegedeeld op de infoavond. 
 
 
Wist je dat onze school zo netjes en gezond is? 
 
● Snoepjes en frisdrank zijn NIET welkom. 
● Op onze school kan je kind kiezen: chocomelk, aardbeienmelkdrank,  
   fruitsap, appelsap, plat water en bruisend water.  
   Het bedrag hiervan komt op de schoolrekening. 
● Indien je kind zelf drank meebrengt doe je dit best in een herbruikbare  
   fles met schroefdop of drinkbeker.  
● Koekjes zonder papier graag in een koekendoosje. 
● Elke woensdag is het fruitdag! Koekjes zijn niet toegelaten, boter-  
   hammetjes wel. Gelieve fruit in een doosje mee te geven. 
 
 
Wist je dat we de verjaardagen gezond vieren? 
 
● Kies je voor een individuele traktatie, zorg dat het gezond blijft en kies 
   voor een wafel, een stukje fruit of een cupcake. (geen drankje) 
 
 
Wist je dat uw kind best thuis blijft bij ziekte? 
 
● Zieke kinderen kunnen niet op school terecht.  
   Zij hebben enerzijds rust en verzorging nodig, anderzijds is er  
   BESMETTINGSGEVAAR voor de andere kinderen en leerkrachten. 
● Het is dus nodig om vooraf een oplossing te zoeken indien je kind: 
 ◦ koorts heeft ◦ een besmettelijke ziekte heeft 
 ◦ overgeeft  ◦ luizen heeft (eerst behandelen, luizenvrij terug  
 ◦ diarree heeft   naar school) 
 



Weetjes over oudercontact? 
 
● OPEN DEUR DAG en infoavond  
   KS1 + LS1 (augustus)  
● Infoavond KS + LS (september) 
● Individueel oudercontact  
  ◦ KS (oktober - juni)  
 ◦ LS (november - juni) 
● Selectief oudercontact LS (december - maart) 
 
 
Weetjes over de ouderraad? 
 
● Wil je actief betrokken zijn bij het schoolgebeuren en ben je bereid de  
   handen uit de mouwen te steken? Sluit je dan zeker aan bij de  
   ouderraad! Iedere ouder is welkom om een aantal keer per jaar samen  
   met de directie en leerkrachten te vergaderen over het reilen en zeilen  
   in onze school. Ook steken de leden een handje toe bij diverse activiteiten. 
 
 
Weetjes over de opvang op school? 
 
● Voor buitenschoolse kinderopvang kan u terecht bij “De Leeuwtjes”. 
● De opvang wordt georganiseerd door de stad Zoutleeuw voor en na  
   de schooluren, op woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en  
   tijdens de schoolvakanties.  
● Tijdens de schooldagen is de opvang geopend vanaf 06.30 uur tot  
   het begin van de lessen en vanaf het einde van de schooltijd tot 18.30 uur. 
   De kinderen worden door de begeleiders naar school gebracht rond  
   08.30 uur en na school worden ze terug begeleid door begeleiders en/of  
   leerkracht tot aan de opvang. 
● Contactgegevens: Kinderclub ‘De Leeuwtjes’ 
                              Prins Leopoldplaats 3 bus 2 
                              3440 Zoutleeuw (011 78 47 11) 
 
Weetjes voor een goede start? 
 
◊ Zorg dat je kind op tijd aanwezig is op school. 
◊ Neem kort afscheid. 
◊ Gelieve schooltas, brooddoos en andere spullen van naam te voorzien. 
   Denk ook aan mutsen, sjaals en handschoenen in de winter. 
◊ Laat de juf weten indien je kind allergisch is aan bepaalde dingen. 
◊ Voor kleutertjes: kies een schooltas die je kleuter zelf kan openen. 
◊ Geef geld steeds mee in een gesloten omslag met de naam en de klas  
   van je zoon/dochter op vermeld. 
 



   Kans om  
     door te  
       stromen 
        naar 

      Scholen 
        in de 
    buurt 

BOVENBOUW COLLEGE 
 
De tweede en derde graad 
 
Behoren tot het Sint-Tarcisiusinstituut 
 
Predikherenstraat 1, 3440 Zoutleeuw 
 
Tel. 011 78 13 71 

MIDDENSCHOOL 
 
De eerste graad 
 
Behoren tot het Sint-Leonardusinstituut 
 
Bethaniastraat 1A, 3440 Zoutleeuw 
 
Tel. 011 78 12 82 
 

Ingang via Stationsstraat 16 

 

Structuur Katholiek Secundair 
Onderwijs Zoutleeuw 



    
     Kom maar 
       eens  

      
   een kijkje 
     nemen 

   In onze 
     …. 

   Fantastische  
      school !!!          


