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Kindjes  

geboren ten 
laatste op 

Stappen ten 

vroegste in 
na 

Dus  

vanaf …. 

1 maart 2018 de zomervakantie 
Dinsdag  

1 september 2020 

9 mei 2018 de herfstvakantie 
Maandag 

9 november 2020 

4 juli 2018 de kerstvakantie 
Maandag 

4 januari 2021 

1 aug 2018 de teldag 
Maandag 

1 februari 2021 

22 aug 2018 de krokusvakantie 
Maandag 

22 februari 2021 

19 okt 2018 de paasvakantie 
Maandag 

19 april 2021 

17 nov 2018 Hemelvaart 
Maandag 

17 mei 2021 

Na 

17 nov 2018 

de zomervakantie 
2021 

Woensdag 

1 september 2021 

INSCHRIJVEN KAN VANAF 
 

2 maart tot 13 maart 2020 
voorrangsregel broers & zussen 

 
vanaf 16 maart 2020 

Kinderen geboren in 2018 of 

vroeger 



 

 

Wij bieden uw kind: 

 

  degelijk kleuteronderwijs met een vlotte doorstroming naar het lager             

 onderwijs. 

  een aparte eetruimte voor de kleinsten 

  warme maaltijden en/of soep 

  gezondheidsinitiatieven (wekelijkse fruitdag) 

  een speelzolder met spelmateriaal, fietsen en ballenbad. 

  een vernieuwde speeltuin met veilige speeltuigen 

  en een zandbak. 

  watergewenning in de derde kleuterklas 

  computers en iPads in de klas 

  zorg voor iedereen die extra aandacht nodig heeft 

  leuke uitstappen op kindermaat: de binnenspeeltuin, de zee, het bos, ... 

  leuke kinderfeestjes: Sinterklaas-, grootouders-, carnavalsfeest, verjaardag,  

 kermis 

  optimale ontwikkelingskansen door onze klasgrootte te beperken tot  max. 24  

 kinderen per klas. 

 

Beste ouders, 
 

Vanaf maart starten wij in onze school 
met de inschrijvingen van de kinderen  
geboren in 2018. 

 
Op woensdag 29 januari 2020 om 19u  

openen wij de deur van ons peuterklasje!  
 
Wij nodigen dan ook graag alle geïnteres-

seerde ouders uit om een kijkje te komen 
nemen.  Op deze manier kan er kennis  

gemaakt worden met de klas, het leuke 
spelmateriaal, de juf, de klaswerking en 
zoveel meer… 

Dit kan u helpen bij de keuze waar u uw 
kind wenst in te schrijven.   

 
Mogen wij u vriendelijk vragen om uw   

kleuter thuis te laten.  
Ingeschreven kleuters krijgen later de 
kans om deel te nemen aan het klas-

gebeuren. 
 

Gelieve uw aanwezigheid te  
bevestigen via email:  
directie@sint-antoniusschool.be 

 
Graag tot dan, 

 
Directie en leerkrachten 

 


