Gemeentelijke Centrumschool Londerzeel

Inschrijvingen

Instapmogelijkheden in alle klassen
Inschrijven kan in de zomervakantie:
van 1 t.e.m. 8 juli en van 16 t.e.m. 31 augustus, van 9 tot 12 u., en van 13 tot 16 u.
Of op alle andere momenten na afspraak.
directie@centrumschool.londerzeel.be of tel. 0486 26 42 86
Het team van leerkrachten en directie
Centrumschool Londerzeel

Gemeentelijke Centrumschool Londerzeel • Stationsstraat 58 • Lijsterstraat 7 • 1840 Londerzeel
052 30 00 63 • 052 30 23 48 • centrumschool.londerzeel.be
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VU: Katelijne Jespers, Gemeentelijke Centrumschool Londerzeel,
Stationsstraat 58, 1840 Londerzeel
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De Centrumschool,
ook jouw school?
8/06/16 21:59

De Centrumschool
kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs
waar elk kind centraal staat

Een school in het centrum van Londerzeel waar kinderen centraal staan, waar elk
kind zich thuis voelt en de kans krijgt verder te groeien. Een school met aandacht
voor lezen, schrijven en rekenen, maar ook voor het welbevinden van het kind, de
klasgroep en de schoolfamilie!
Enkele van onze vele troeven:

• ... heeft men een uitgebouwde zorgwerking
• ... integreert men ICT in de lessen
• ... wordt voor huiswerkbegeleiding gezorgd
door (oud)leerkrachten of grootouders
• ... heeft men extra aandacht voor
verkeersveiligheid

Nieuwe groene
speelplaats

Eerste/laatste schooldag

"Meer spelen waardoor we minder
ruziemaken!" Flavie

In de Centrumschool is de start en het einde van elk schooljaar een uniek moment.
Samen met de kinderen, ouders en grootouders vormen de leerkrachten een grote
kring. Ze heten de nieuwe leerlingen welkom of nemen afscheid van de zesdejaars,
telkens in het thema van het schooljaar

"Het is onze mooiste speelplaats!" Lara
"Tof gras en lekker avontuurlijk!" Hisham
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Aandacht voor het
individu
• ... worden verschillende
levensbeschouwelijke vakken aangeboden

Weldra wordt gestart met de bouw van een nieuwe school in onze wijkafdeling
(Lijsterstraat 7). Vier gloednieuwe klassen zijn een extra troef voor deze kleuterafdeling
met een sterk familiaal karakter, gelegen in een rustige omgeving met veel
parkeermogelijkheid.

Kinderen kunnen op school terecht
vanaf 7 u. en tot 18 u.

De Centrumschool heeft een actief oudercomité dat erg betrokken is bij de werking
van de school. Jaarlijks worden enkele activiteiten ten voordele van de school, maar
ook ten voordele van een goed doel georganiseerd, wat het warme karakter van de
school nog eens extra in de verf zet.

In de Centrumschool ...

Nieuwe school

Voor- en
naschoolse opvang
door Infano

Oudercomité

Soep en warme
maaltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag kunnen leerlingen inschrijven
voor soep en/of een gezonde
dagverse maaltijd. Het maandmenu
wordt op voorhand bekend gemaakt.

Ben je op zoek naar een school
op maat van jouw kind?
De Centrumschool is een school met aandacht voor elk kind en kleinere klasgroepen.
Wil je kennismaken? Spring gerust even binnen tijdens de schooluren, wij leiden je graag
rond en geven antwoord op al je vragen!
Inschrijvingsmomenten zomervakantie: zie keerzijde.
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