Gemeentelijke Centrumschool Londerzeel

Voor- en naschoolse
opvang door Infano

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

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.

Nieuwe school
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.

Wanneer mag ik naar de kleuterschool?

Uw kind kan naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar. Na elke schoolvakantie is er een
instapmoment. Het is een heuse sprong vooruit in zijn of haar ontwikkeling. Je kleuter leert
zelfstandig worden en wordt zo een grote kerel of meid!
Inschrijvingen of vragen? Wij helpen je graag verder!
directie@centrumschool.londerzeel.be of tel. 0486 26 42 86
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VU: Katelijne Jespers, Gemeentelijke Centrumschool Londerzeel,
Stationsstraat 58, 1840 Londerzeel

Kleuter info

ik leer
ik lach
ik groei

De Centrumschool,
spelenderwijs
groter worden!
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De Centrumschool

kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs
waar elk kind centraal staat

Ik mag mezelf zijn!

Naast het aanleren van basisvaardigheden staat bij
ons het welbevinden van de kleuters centraal. Voelt
uw kindje zich wel goed bij het leertempo? Heeft
het een dutje nodig? Is uw kindje nog niet zindelijk
op de eerste schooldag? Geen probleem. Onze
kleuterleidsters houden er rekening mee!

Actieve school

We streven ernaar om de leerlingen
tijdens de speeltijden op een zinvolle
manier met elkaar te laten spelen,
daarom bieden we extra uitdagend
spelmateriaal aan en leuk gevulde
spelkoffers die de fantasie stimuleren.

Uitstappen en projecten
Ook met onze kleuters maken we af
en toe een gezellige uitstap: naar het
bos, het theater, het huis van de Sint,
de schoolreis of een uitstap in het
kader van onze projectweek... Eén voor
één leerrijke momenten buiten de
schoolmuren!

Het team

Onze leerkrachten scholen zich
voortdurend bij en staan open voor
nieuwe inzichten en werkvormen die
de betrokkenheid van de kinderen
verhogen. Wilt u iets bespreken?
Bij onze leerkrachten vindt u een
luisterend oor!

Oudercomité
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.

Groen en veiligheid

Communicatie
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In de Centrumschool vind je
klasgroepen in een huiselijke
sfeer, met aandacht voor
persoonlijke begeleiding en
zorg op maat van uw kind.

Speeltijd is essentieel

Grootouderdag
De grootouders worden in de bloemetjes
gezet en maken kennis met de school
van hun kleinkind. Het is steevast een
namiddag genieten.

We communiceren met onze ouders
via een online communicatiesysteem.
Dit werkt snel en direct. Foto's,
berichtjes, klasinformatie en algemene
nieuwsbrieven,... Elke ouder is
meteen op de hoogte!

Klasgroepen
op maat

Gezonde school

We dragen de waarden van gezonde
voeding hoog in het vaandel. Zo drinken
we enkel water op school en hebben we 2
fruitdagen per week.

Verkeersveiligheid is een belangrijk
thema waar veel aandacht aan wordt
besteed, fluohesjes worden gratis door
de school aangeboden aan elke nieuwe
leerling.
Daarnaast is de kleuterschool in de
Lijsterstraat gelegen in een groene
omgeving en dragen de kinderen
zelf zorg voor enkele dieren.

Naar de lagere school
De overstap naar de lagere school is
voor elk kind een spannende belevenis.
We werken hier dan ook samen naartoe
en organiseren in de loop van de derde
kleuterklas enkele activiteiten in en met
de klas van het eerste leerjaar, zodat uw
kind zich al helemaal thuis voelt in
een lagere schoolomgeving.
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