
Beste ouder(s),

Hebt u een kindje dat geboren is in 2019? Fijn! 
 
Dan heeft uw kind ongetwijfeld zin om samen met ons op 
ontdekking te gaan en te ervaren hoe leuk het is om voor het eerst 
naar school te komen.

De huidige coronamaatregelen laten het jammer genoeg niet toe u 
uit te nodigen op onze school. Wij hopen dat er in de toekomst wel 
een moment mag plaatsvinden waarbij we u en uw peuter kunnen 
uitnodigen in onze kleuterafdeling.  
Ondertussen hopen we alvast  een impressie te kunnen geven via 
het filmpje dat u te zien krijgt via de QR-code onderaan.  
Verder verwijzen we heel graag naar de klasblog van de peuterklas: 
surf naar www.lindenlaanschool.beveren.be en klik onderaan 
door naar ‘Klasblogs GBS Lindenlaan’. Ga gerust een kijkje nemen, 
u kunt hier alle info terugvinden van onze peuterklas!

WILT U UW KIND GRAAG INSCHRIJVEN OP 
ONZE SCHOOL? WAT LEUK! 

Omdat onze school een leerlingenstop heeft en we alle kinderen 
dezelfde kansen willen bieden heeft het schoolbestuur beslist de 
aanmeldingen en inschrijvingen via een digitaal systeem te laten 
verlopen. 

In de brochure in bijlage kunt u alle nodige informatie 
terugvinden om uw kind op een correcte manier aan te melden 
en in te schrijven. 

WAT GEBEURT ER NADAT MIJN KIND IS 
INGESCHREVEN? 

U wordt op de hoogte gebracht wanneer de inschrijving voor uw 
kind(eren) voltooid is. 

Wij volgen de coronamaatregelen op de voet. Indien er in de 
toekomst opnieuw mogelijkheid is om een infomoment te 
organiseren brengen wij u zeker op de hoogte. 
Naarmate het instapmoment van uw kind dichterbij komt ( juiste 
datum wordt u meegedeeld bij inschrijving),  krijgt u de kans om een 
wenmomentje in te plannen voor uw peuter zodat hij/zij reeds kan 
kennismaken met de peuterklas, de vriendjes en de juf.  
Ondertussen houden wij u op de hoogte van de gebeurtenissen op 
onze school.  
Alle correspondentie gebeurt zoveel mogelijk via mail. Uiteraard 
staan wij via onderstaande contactgegevens steeds paraat om al uw 
vragen te beantwoorden.  
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Wij hopen u te mogen verwelkomen! 
Directie en team GBS Lindenlaanschool

voorstellingsvideo kleuterafdeling
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