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Voorwoord 

 
Welkom in onze school! 
 
Het is zover: uw kind moet voor de eer-
ste keer naar school. 
 
Voor elk kind is dat een grote stap. 
Het is een nieuwe wereld die voor hen  
opengaat. 
 
Een wereld met heel veel toffe uitdagin-
gen: 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 zelfstandig worden. 
 
Kortom: er valt van alles te beleven en 
ons team staat klaar 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. 
 
 
Annemieke Stijnen 
Directeur 



Zorgteam: 
 

Ø zorg lkr. In KS + LS 
Ø 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  

 

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 Speeltijd 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 Speeltijd 10.25-10.40 
LS 1-2-3 

10.25-10.40 
LS 1-2-3 

10.25-10.40 
LS 1-2-3 

10.25-10.40 
LS 1-2-3 

10.25-10.40 
LS 1-2-3 

VM Speeltijd 10.50-11.05 
LS 4-5-6 

10.50-11.05 
LS 4-5-6 

10.50-11.05 
LS 4-5-6 

10.50-11.05 
LS 4-5-6 

10.50-11.05 
LS 4-5-6 

Middag 
speeltijd 
 
Refter 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

Einde  
11.30 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

NM Speeltijd 14.40-14.55 
KS 

14.40-14.55 
KS 

 14.40-14.55 
KS 

14.40-14.55 
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 

Zoals je ziet zijn de speeltijden opgesplitst zodat de  
kinderen  

meer ruimte hebben om vrij te bewegen en te spelen.  

NM Speeltijd 15.05-15.20 
LS 4-5-6 

15.05-15.20 
LS 4-5-6 

 15.05-15.20 
LS 4-5-6 

15.05-15.20 
LS 4-5-6 

Einde 15.45u 15.45u  15.45u 15.00u 



Info peuterklas 
directie@gvbszoutleeuw.be 

GVBS Sint—Leonardus 
Stationsstraat 16 
3440 Zoutleeuw 
011/782088 

Elke eerste woensdag 
van de maand is het open-
klasdag in de instapklas 
vanaf 10.30u.  Ouders en 
instappertjes zijn samen 
welkom om eens een kijkje 
te komen nemen op  
onze school! 



Uw peuter is geboren in 2020 en mag in het  
schooljaar 2022-2023 of op 1 september 2022 
voor het eerst naar school. 
Daarom nodigen wij u graag uit  
vrijblijvend kennis te maken met onze kleuter-

Wendagen peuterklas 
Hierboven vindt u de instapdata en 
wendagen van ons peuterklasje  
volgend schooljaar. 
Wilt u eerder een kijkje komen  
nemen, bent u welkom op onze  
openklasdagen elke 1ste woensdag 
van de maand vanaf 10.30u!  
Raadpleeg ook onze website: 
www.gvbszoutleeuw.be 
voor meer info.  

Infoavond kleuters geboren in 2020 (enkel voor 
ouders) 
 
Instappers september:  
Maandag 5 september 2022 om 18.00u 
 
Instappers na kerst– tot en met paasvakan-
tie:  
dinsdag 17 januari 2023 om 18.00u 
 
Instappers na paasvakantie tot OLH-
Hemelvaart:  
maandag 15 mei 2023 om 18.00u 
 



Wist je dat de kleuters ook turnen? 
 
• De kleuters krijgen 2 keer per week motorische ontwikkeling. 

 
 
Wist je dat onze school netjes en gezond is? 
 
• Op onze school drinken we enkel water.  
• Elke woensdag is het fruitdag. 
• De ouderraad organiseert 3 aparte fruitdagen waarin er fruit 

wordt aangeboden. 
• Elke klas gaat tijdens het schooljaar op MOS-uitstap (Milieu Op 

School)  
 
Wist je dat we de verjaardagen gezond vieren? 
 
• Gezonde traktaties zoals fruit of droge cake zijn welkom op onze 

school!  
• De jarige kindjes worden de ganse dag gevierd en in de kijker gezet 

op een creatieve manier. 
 
 
Wist je dat uw kind best thuis blijft bij ziekte? 
 
• Zieke kinderen kunnen niet op school terecht omwille van het  

BESMETTINGSGEVAAR voor de andere kinderen en leerkrachten. 
Vraag advies aan de arts of de leerkracht. 



Weetjes over oudercontact? 
 
• Infoavond KS + LS 
• Individueel oudercontact (3 per schooljaar) 
 
  
• Openklasdagen instapklas: élke 1ste woensdag van de maand vanaf 

10.30u!  
 
 
Weetjes over de ouderraad? 
 
• Iedere ouder is welkom om samen met het schoolteam school te 

maken van onze school! 
 
 
 
 
 
 
Weetjes over de opvang op school? 
 
• De buitenschoolse gemeentelijke opvang “De Leeuwtjes” wordt voor 

en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen 
en tijdens de schoolvakanties georganiseerd. 

• Tijdens de schooldagen is de opvang geopend vanaf 06.30 uur tot 
vanaf het einde van de schooltijd tot 18.30 uur. 

• De kinderen worden door de begeleiders en leerkrachten van en 
naar school gebracht. 

• Contactgegevens:  Kinderclub ‘De Leeuwtjes’ 
                            Prins Leopoldplaats 3 bus 2 
                            3440 Zoutleeuw 

    Tel.:011/94.90.80 - bkozoutleeuw@zoutleeuw.be  
 
 
 
 
Weetjes voor een goede start? 
 
• Wees steeds tijdig aanwezig op school.  

Elk moment is een leuk en leerrijk moment! 
• Maak het afscheid kort. 
• Voorzie de naam van je kind op schooltas, brooddoos, ... 
 

mailto:bkozoutleeuw@zoutleeuw.be


   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 

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

 

Structuur Katholiek Secundair 
Onderwijs Zoutleeuw 



    
     Kom maar 
       eens  

      
   een kijkje 
     nemen 

   in onze 
     …. 

   fantastische  
      school !!!          


