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Welkom in onze school! 
 
We zijn een katholieke dialoogschool die openstaat voor alle kinderen. Ons 
team staat klaar om jullie kind met open hart en open handen te ontvan-
gen.  
 
We begeleiden alle kinderen stapsgewijs tot zelfstandige personen die crea-
tief, kritisch en actief zijn. We loodsen hen doorheen een wereld vol toffe 
uitdagingen waarin ze leren samenleven/samenwerken met andere kin-
deren.  
 
Er valt van alles te beleven op onze school. 
 
Via deze onthaalbrochure willen wij graag al een antwoord bieden op de 
meest prangende vragen. 
 
Aarzel niet om contact op te nemen voor verdere inlichtingen.  
Op onze website kan u meer info terugvinden. 
 
Tim Goutsmit 
Directeur 

https://www.gvbszoutleeuw.be/index.php/praktisch/aanvraag-toelagen


 
Waar kunnen wij jou als ouder helpen in de ontwikkeling van je kind?  
 
Dat is de belangrijkste vraag die we ons op school stellen.  
Wij hebben onze vakinhoudelijk kennis over te brengen, maar staan daar-
naast ook samen met jullie, de ervaringsdeskundige van je eigen kind, aan 
de basis van de opvoeding.  
 
 

 
Zorg op onze school, wat is dat?  
 
We proberen in deze school steeds je kind in zijn totaliteit te benaderen en 
zo een holistische denkwijze na te streven. Dat wil zeggen dat we elk kind 
ten volle steunen in zijn of haar volledige ontwikkeling.  
We groeien met ons hoofd, hart en handen. 

 



Het volledige team helpt mee om de kinderen te laten groeien en bloeien.  
 
 
 

Kwaliteit 
staat op de 

eerste plaats 

 

 
 

 
  
 

  
 

 



 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

Start 8.45  8.45  8.45  8.45  8.45  

Speeltijd VM 
KS + LS1/2/3 

10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 

Speeltijd VM 
LS4/5/6 

10.50-11.05 10.50-11.05 10.50-11.05 10.50-11.05 10.50-11.05 

Refter 
KS + LS1/2/3 
Middagspeeltijd 

LS4/5/6 

12.00-12.30 12.00-12.30 
Einde  
11.30 

12.00-12.30 12.00-12.30 

Refter 
LS4/5/6 

Middagspeeltijd 
KS + LS1/2/3 

12.30-13.00 12.30-13.00 

 

12.30-13.00 12.30-13.00 

Speeltijd NM 
KS + LS1/2/3 

14.40-14.55 14.40-14.55 14.40-14.55 

 
Speeltijd NM 

LS4/5/6 
15.05-15.20 15.05-15.20 15.05-15.20 

Einde 15.45 15.45 15.45 15.00 

De speeltijden zijn opgesplitst zodat de kinderen meer ruimte hebben 
om vrij te bewegen en te spelen.  
 
De speelplaats van de kleuterschool is gescheiden van de 
lagere school zodat ze veilig kunnen spelen en ravotten. 

 



Info peuterklas 
nele.lambeets@gvbszoutleeuw.be 

Eenmaal per maand is het open-
klasdag in de instapklas vanaf 
10.30 uur.  Ouders en instapper-
tjes zijn samen welkom om eens 
een kijkje te komen nemen op on-
ze school! 
 
Data woensdagen: 
05/10—16/11—07/12—18/0—08/02—
01/03—19/04—03/05—07/06 

 

OVERZICHT INSTAPDATA KLEUTERS VOOR  2022 – 2023 

Donderdag 1 september 2022 (instapdatum) 
Geboortedatum van: 01/12/2019 tot en met 01/03/2020 

Na de herfstvakantie 
Instapdatum: Maandag 7 november 2022 
Geboortedatum van: 02/03/2020 tot en met 07/05/2020 
Gewendag woensdag 26 oktober 2022 

Na de kerstvakantie 
Instapdatum: Maandag 9 januari 2023 
Geboortedatum van: 08/05/2020 tot en met 9/07/2020 
Gewendag woensdag 21 december 2022 

Woensdag 1 februari 2023 (instapdatum + teldatum) 
Geboortedatum van: 10/07/2020 tot en met 01/08/2020 
Gewendag woensdag 25 januari 2023 

Na de krokusvakantie 
Instapdatum: Maandag 27 februari 2023 
Geboortedatum van: 02/08/202 tot en met 27/08/2020 
Gewendag woensdag 15 februari 2023 

Na de paasvakantie 
Instapdatum:  Maandag 17 april 2023 
Geboortedatum van: 28/08/2020 tot en met 17/10/2020 
Gewendag woensdag 29 maart 2023 

Na O.H. Hemelvaart 
Instapdatum: Maandag 22 mei  2023 
Geboortedatum van: 18/10/2020 tot en met 22/11/2020 
Gewendag woensdag 17 mei 2022 

Donderdag 1 september 2023 (instapdatum) 
Geboortedatum van: 23/11/2020 tot en met 01/03/2021 

Voor de instappertjes is er 
telkens een ‘wendagje’. Dit 
is een woensdag waarop ze 
een volledig dagje mogen 
proberen. Lekker spannend! 



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

Inschrijven? 
 
Van harte welkom! 
 
Inschrijven kan na afspraak.  
 
Telefoon: 011/ 78 20 88  
E-Mail: directie@gvbszoutleeuw.be 



Turnen 
 
• De kleuters en het 1ste, 2de en 3de leerjaar krijgen 2 keer per week mo-

torische ontwikkeling. 
• Het 4de, 5de en 6de leerjaar hebben 2 uur achter elkaar motorische ont-

wikkeling.  
• Het 6de leerjaar gaat 3 keer per schooljaar zwemmen. 

 
 
Een gezonde school 
 
• Op onze school drinken we enkel water.  
• Elke woensdag is het fruitdag. 
• De ouderraad organiseert 3 aparte fruitdagen waarin er fruit wordt aan-

geboden. 
• Elke klas gaat tijdens het schooljaar op MOS-uitstap (Milieu Op School)  
 
 
Verjaardagen 
 
• Gezonde traktaties zoals fruit of cake zijn welkom op onze school!  
• De jarige kindjes worden de ganse dag gevierd en in de kijker gezet op 

een creatieve manier. 
• Speelgoedjes, drankjes of snoep zijn NIET welkom. 
• Op school wordt het verspreiden van uitnodigingen voor verjaardags-

feestjes NIET toegestaan. 
 
 
Ziekte 
 
Zieke kinderen kunnen niet op school terecht om-
wille van het BESMETTINGSGEVAAR voor de andere 
kinderen en leerkrachten. 
Vraag advies aan de arts of de leerkracht. 
 
 
 
Communicatie: GIMME 
 
Alle nodige info (nieuwsbrieven, info activiteiten, foto’s, …) wordt via het 
online communicatieplatform GIMME doorgestuurd.  
Wanneer de juf/meester een berichtje post, ontvangt u hiervoor steeds een 
e-mail. 

  



Oudercontacten 
 
Er zijn 3 individuele oudercontacten per jaar met de keuze om digitaal of 
fysiek deel te nemen. 
 
Ouderraad 
 
Iedere ouder is welkom om samen met het schoolteam school te maken van 
onze school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderopvang 
 
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 6.30 uur tot 18.30 uur. 
 
De kinderen worden door de begeleiders en leerkrachten van en naar school 
gebracht. 
 
 Kinderclub ‘De Leeuwtjes’ 
 Prins Leopoldplaats 3 bus 2 
 3440 Zoutleeuw 
 Tel.:011/94.90.80 
 bkozoutleeuw@zoutleeuw.be 
 
Op lokale vrije dagen en studiedagen is de opvang open!  
Gelieve dan wel een seintje te geven aan de opvang bij aanwezigheid. 
 
 
 
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, jas, ...  
 
 
 
 

mailto:bkozoutleeuw@zoutleeuw.be


     

START SCHOOLJAAR 
 Donderdag 1 september 2022 
 

VRIJE DAG 
 Vrijdag 30 september 2022: Lokale verlofdag 1 
 Maandag 17 oktober 2022: Pedagogische studiedag 
 

HERFSTVAKANTIE 
 Maandag 31 oktober 2022 tot en met vrijdag 4 november 2022 
 

VRIJE DAG 
 Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand 
 

KERSTVAKANTIE 
 Maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023 
 

VRIJE DAG 
 Maandag 6 februari 2023: Lokale verlofdag 2 
 

KROKUSVAKANTIE 
 Maandag 20 februari 2023 tot en met vrijdag 24 februari 2023 
 

VRIJE DAG 
 Woensdag 15 maart: Pedagogische studiedag 
 

PAASVAKANTIE 
 Maandag 3 april 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023 
 

VRIJE DAG 
 Maandag 1 mei 2023: Dag van de Arbeid 
 Donderdag 18 mei 2023: O.L.H. Hemelvaart 
 Vrijdag 19 mei 2023: Brugdag 
 Maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag 
 

START ZOMERVAKANTIE 
 Woensdag 30 juni 2023 om 12 uur 



BOVENBOUW COLLEGE 
 
De tweede en derde graad 
 
Sint-Tarcisiusinstituut 
 
Predikherenstraat 1 
3440 Zoutleeuw 
 
Tel. 011 78 13 71 
Website: www.tarcisius.korzo.be 

MIDDENSCHOOL 
 
De eerste graad 
 
Sint-Leonardusinstituut 
 
Bethaniastraat 1A  
3440 Zoutleeuw 
 
Tel. 011 78 12 82 
Website: www.leonardus.korzo.be  

 

Structuur Katholiek Secundair 
Onderwijs Zoutleeuw 

    

https://tarcisius.korzo.be/
https://leonardus.korzo.be/


    
     Kom maar 
       eens  

      
   een kijkje 
     nemen 

   in 
onze 

   fan-


