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INFOVOORMIDDAG  KLEUTERS 

Beste ouders, 

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Jules, Gijsje, Nellie en Cezar en Koko, wij zijn de 

klaspoppen van de klassen van de 2,5 en 3-jarigen. 

In de loop van het schooljaar 2023-2024 mag uw kindje naar school, naar de kleuterklas ! 

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kunnen op één van de instapdata (dit zijn de eerste dagen na een 

schoolvakantie of de eerste schooldag van februari) naar school komen. 

Wij willen heel graag onze kleuterafdeling, een deel van onze basisschool, aan jullie voorstellen.  

Wij nodigen jullie graag uit op een infomoment dat doorgaat op zaterdag 25 maart 2023 vanaf 

10.30 u. We zullen rondleidingen voorzien in kleine groepjes, om het half uur in 2 groepen :  

groep 1 & 2 : 10.30 u, groep 3 & 4 : 11.00 u en groep 5 & 6 om 11.30. 

Om alles goed te kunnen organiseren, vragen wij om in te schrijven op het uur dat voor jullie het 

beste past via : gbs.melsele@beveren.be .  Telefonisch inschrijven kan ook op 03 750 17 75. 

Maak kennis met ons kleuterteam !  Zij vertellen jullie meer over de werking van onze 

kleuterafdeling en nemen jullie mee voor een  rondleiding. Je komt heel wat praktische zaken te 

weten die belangrijk zijn als jullie kind binnenkort zijn/haar eerste stapjes zet in de school. Wij 

beantwoorden graag al jullie vragen ! 

Jullie krijgen nadien de kans om jullie kleuter in te schrijven om te starten volgend schooljaar. Het 

inschrijvingsformulier is ook terug te vinden op onze website www.detoren.beveren.be .  

Ons oudercomité ‘De Schakelaar’ biedt jullie graag een drankje aan ! 

Inschrijven is ook mogelijk op ons SCHOOLFEEST op 13 mei. Welkom. 

We hopen jullie te mogen verwelkomen. 

 

Directie en kleuterteam 

GBS De Toren Melsele 
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