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Inschrijvingen schooljaar 2023 – 2024 
 
Hieronder vind je in een beknopt overzicht belangrijke informatie over inschrijvingen voor volgend 
schooljaar. Het is belangrijk voor het behoud van ons leerlingenaantal dat iedereen mee helpt om de 
juiste info bij de juiste gezinnen te krijgen. 
 

1) Als je kind al in onze school zit, hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven. 
 

2) Van 16 januari tot 03 februari 2023 is er een voorrangsperiode voor het inschrijven van broertjes 
en zusjes van huidige leerlingen. Ouders van deze leerlingen melden zich op het secretariaat bij 
juf Hanne. Als broer of zus naar onze school wil komen, is het belangrijk dat je dit voorrecht 
gebruikt. 

 
3) Kinderen die geen broer of zus zijn van onze leerlingen en naar onze school willen komen, 

kunnen zich aanmelden op de centrale computer via www.kiesjouwschool.be tussen 28 februari 
en 21 maart 2023. 

 
4) Nadien, als je aangemeld bent, nodigen we je uit voor de eigenlijke inschrijving. Dit kan pas na 

24 april 2023. 
 

5) Er is een digitale infoavond van de stad Turnhout over aanmelden 2023-2024 op 17 januari 2023. 
Hiervoor inschrijven kan via www.kiesjouwschool.be 

 
6) Om kennis te maken met onze school, kunnen nieuwe gezinnen op bezoek komen op 10 februari 

2023 om 10.00 uur of om 14.45 uur. We ontvangen je graag langs de hoofdingang van onze 
school (Oude Beersebaan 35) voor een rondleiding. Je hoeft daarvoor niet in te schrijven. 

 
Kleuterschool 

 
* ALGEMEEN: * Wieltjesdag: Joepie, er is droger weer op komst! Daarom is het volgende week 
donderdag 19 januari weer Wieltjesdag in de kleuterschool. De kleuters mogen een step of fiets 
meebrengen. Deze mogen ’s morgens bij het klassymbool geplaatst worden en ’s avonds daar ook 
opgehaald worden. Voor de veiligheid is het ook belangrijk dat ze een helm meebrengen.  
Het is die dag niet de bedoeling dat we kleuters leren fietsen, we oefenen wel op fietsvaardigheid. We 
vragen dan ook dat kleuters een fiets meebrengen die in orde is en waar ze al goed mee kunnen 
fietsen. Omdat er vele fietsjes op elkaar lijken, of zelfs hetzelfde zijn, is het zeker belangrijk om op de 
fietsjes de naam te zetten.  
* Open deurtje: Woensdag 18 januari is het open-deurtjes-dag. Die dag mogen onze kleuters een 
keertje in de andere klassen gaan spelen. Zo kunnen we meer vertrouwd worden met de andere juffen, 
maar ook met de kinderen van de andere klassen. 
* Eendjesklas: Deze week mochten we 7 nieuwe vriendjes verwelkomen in onze klas. Wat deden ze dat 
allemaal al goed! Af en toe waren er nog wel eens traantjes, maar die waren snel verdwenen als we 
konden spelen. Ook de andere kleuters genoten ervan om terug naar school te mogen komen.  

http://www.kiesjouwschool.be/
http://www.kiesjouwschool.be/
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Volgende week werken we rond het thema ‘Dit ben ik’. We kijken naar ons lichaam, wat we hier 
allemaal mee kunnen, welke vriendjes we allemaal hebben in onze klas, hoe iedereen eruitziet... 
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We hebben deze week weer genoten om samen te zijn met al onze vriendjes. 
De beste wensen nog voor jullie allemaal. Volgende week werken we rond het thema ‘Mijn lichaam’. 
* Muizen- & Berenklas: We kijken nog verder naar de vogels, we hebben al zaadbollen gemaakt en we 
geven de vogels eten. We hopen natuurlijk ook op een beetje sneeuw, want we leren ook over ijs en 
vriezen.  
* Kikker- & Varkentjesklas: De slakken in onze klas zijn uit hun winterslaap gekomen, we hebben ze al 
volop kunnen volgen in hun slakkengangetje. Het verhaal ‘Gelukkig nieuwjaar slakje’ is verteld. 
Volgende week gaan we nog verder met dit thema en gaan we nog meer focussen op de tijd. We gaan 
onze eigen kalender maken. Met Wieltjesdag en de open-deurtjes-dag hebben we weer een drukke 
week voor de boeg. 
 

Lagere school 
 
* 4de leerjaar: Woensdag 18 januari gaat 4B naar het museum van Natuurpunt naar aanleiding van het 
vogeltelweekend. We danken alvast de ouders en grootouders die voor het vervoer willen zorgen. 
4A gaat op woensdag 25 januari naar het museum van Natuurpunt. Wij hebben voorlopig nog 
chauffeurs te kort… 
* 5de leerjaar: Leren leren van je eigen fouten, betekent dat je jouw eigen studeermethode kan 
evalueren en bijsturen. Geweldig! Daarom maken onze leerlingen twee keer een actua-spreekoefening 
gedurende het schooljaar. Zo kunnen ze de tweede keer leren van de eventuele fouten van de eerste 
keer. De data voor de nieuwe actua-spreekoefeningen komen een van de volgende weken in de 
klasagenda en de beoordeling van de eerste actua kreeg uw kind reeds eerder. En nu maar LEREN 
LEREN van je eigen fouten. 
 

Agenda 
 
* 16 januari 2023: Start inschrijvingsperiode voor broers en zussen voor schooljaar 2023-2024 
* 18 januari 2023: Vergadering ouderraad 20.00 uur 
* 24 januari 2023: Geen avondstudie – PV 
* 26 januari 2023: Rapport 2 
* 27 januari 2023: Vrije dag 
* 1 februari 2023: Instapdag 
* 9 februari 2023: Geen avondstudie – PV 
* 10 februari 2023: Kennismaking nieuwe gezinnen // Kijkdag nieuwe instappers 9.00 uur 
* 15 februari 2023: Carnavalbal KS 
* 17 februari 2023: Carnaval LS 
* 20 – 26 februari 2023: Krokusvakantie 
* 27 februari 2023: Instapdag 


