We vlogen met een zucht
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We vlogen met een zucht
naar boven in de lucht

We zaten zo gezellig in ons huisje

INSCHRIJVINGEN
VOOR HET SCHOOLJAAR 2014-2015

We konden alles zien

Maak een afspraak met de directeur

We hadden pret voor TIEN

—————————————————————————————————-

Leve Maria Boodschap !!!
_________________________________________

03/541.06.13
—————————————————————————————————
Inschrijvingen tijdens de vakantie:

Ook jij kan erbij horen !

van 30 juni tot 4 juli 2014
Haast je, er is nog een plaatsje voor jou.

Van 25 tot 29 augustus 2014
Jij kan mee schitteren in onze school !
______________________________________

Telkens van 10 tot 12u

Bezoek

onze website:

www.mariaboodschap.be

Basisschool
Maria Boodschap
03/541.06.13
maria.boodschap@cksa.be

Ken je onze school ?
Rijk door verscheidenheid

Een brede zorg.

Heel wat volkeren en culturen komen samen in onze
school. Een harmonieuze samenleving-in-het-klein waar

We hebben aandacht voor elk kind met zijn mogelijk-

velen van dromen. Een rijkdom en een voorbeeld !

heden en talenten. We pogen de onderwijskansen
voor elk kind te optimaliseren door gedifferentieerd
werk, niveauwerking, hulp in of buiten de klas door

Elk kind schittert !

Onze basisschool Maria Boodschap bevindt zich tus-

In onze basisschool Maria Boodschap schittert elk

sen de torenblokken van de Luchtbal in een rustige

kind. Ieder heeft wel een talent. Ieder naar zijn eigen aard

omgeving met veel ruimte. Goed voor elk kind !

maar evenwaardig ! Dit pogen we boven te halen en aan te

Een kleine school,
op maat van uw kind.

moedigen … tot ook uw kind schittert !

Praktische info
Schooluren
De school opent dagelijks haar deuren om 8.15u. In

de voormiddag vangen de lessen aan om 8.30u en
eindigen om 12.05u. ‘s Namiddags vatten de lessen

Zes kleuterklasjes en zeven klassen in de lagere
school maken dat we garant staan voor degelijk,

Ook als ouder welkom op school.

hedendaags onderwijs met aandacht voor elk kind !

Wat is een school zonder ouders ? Natuurlijk, u bent wel-

Wie school zegt, zegt leren ! Daar gaan we ook voor.

kom ! We zetten onze deur open. Hebt u een idee, een be-

Goed onderwijs met een degelijk niveau.

denking, een vraag… zeg het ons, wij praten mee.
Ouders, kinderen, leerkrachten … een driehoek die in alle
richtingen werkt. Laat ons de krachten bundelen en samen

Gezelligheid troef !

onze gok-leerkrachten.

bouwen !

aan om 13.30u. Een schooldag eindigt om 15.25u.

Ineten op school
Ineten op school kan dagelijks of occasioneel. De
school biedt geen warme maaltijden aan. De kinderen
brengen een brooddoos mee en eten samen in de klas

of in de refter

Maria Boodschap is een gezellige school, waar kin-

Voor– en nabewaking

deren zich thuis voelen. Een school waar je je goed

De school organiseert opvang vanaf 7.15u ‘s morgens.

kan voelen en er met plezier bij kan horen ! Een
school waar waarden en normen worden doorgege-

Een enthousiast team
staat klaar voor u !

De naschoolse opvang loopt
van 15.40u tot uiterlijk 17.30u.

ven. Respect en verdraagzaamheid zijn sleutelwoor-

Onze leerkrachten staan klaar voor uw kind, klaar om het

den. Gelijke onderwijskansen voor iedereen !

beste steeds weer boven te halen. Teamwork is belangrijk.

Op woensdag kunnen kinderen

Wij streven naar een fijne leef– en leeromgeving waar uw

bij ons terecht tot 17u.

kind zich goed voelt en betrokken is.

