Gemeentelijke Centrumschool Londerzeel
Lagere school info

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!
Inschrijven kan in de zomervakantie:
van 3 t.e.m. 7 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
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VU: Katelijne Jespers, Gemeentelijke Centrumschool Londerzeel,
Stationsstraat 58, 1840 Londerzeel
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De Centrumschool,

een plek voor iedereen!

052 30 00 63 • 052 30 23 48 • centrumschool.londerzeel.be
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De Centrumschool

Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn, en dat staat centraal in de Centrumschool.
Er is zorg op maat van elk kind in nauwe samenwerking met het CLB.
Enkele van onze vele troeven:

Gimme
Gimme is het intern communicatiesysteem
voor ouders waarbij foto's, berichtjes, info
en maandelijkse nieuwsbrieven via een
directe mail snel en vlot bij u als ouder
terecht komen.

Een gezonde geest
in een gezond
lichaam

Bij het inoefenen van sociale
vaardigheden worden de kinderen
uitgenodigd zich in te leven in de
gevoelswereld van anderen. Tijdens
het spel van de week entertainen
de groteren de kleineren. Tandem
lezen bevordert niet alleen de
leesvaardigheid maar ook het
samen werken in groep.

In de Centrumschool vind je kleinere
klasgroepen met aanbod van
verschillende levensbeschouwingen:
Rooms-Katholieke godsdienst,
Islam, Zedenleer, Protestantse
godsdienst, ...
Na schooltijd kunnen kinderen
onder begeleiding van een
leerkracht hun huistaken maken in
een rustige sfeer.
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Ze kunnen zich eveneens
amuseren met de grote blokken
en speelkoffers.

Jaarlijks organiseren we onze
kerstmarkt ten voordele van een
goed doel.

Onderwijs op maat

Wisselende jaarthema's staan garant
voor uitdagende en leerrijke uitstappen.
Ook meerdaagse uitstappen staan
op het programma. Vanaf het vierde
leerjaar neemt je kind deel aan sport-,
bos- en zeeklassen.

Tijdens de speeltijden kunnen
de kinderen zich uitleven: op de
ballenspeelplaats, op het klimrek
en op de groene speelplaats.

Sociaal bewogen
school

Sport staat wekelijks op het
programma en wordt onderhouden
door elke week 5 minuten extra te
lopen om en rond de school.
In het vierde leerjaar gaan de
kinderen vijf dagen op sportklassen.

Actieve school

Spel en plezier

Welkom 1ste leerjaar
Tot ziens 6de leerjaar
Jong en dynamisch
leerkrachtenteam

Safety first

1ste leerjaar: Nieuwkomers krijgen
een meter of peter uit het 6de leerjaar
toegewezen om hen op te vangen en
wegwijs te maken in de "grote school".
Eind januari wordt Het LEESFEEST
gevierd.

Dankzij regelmatige bijscholing
blijven onze leerkrachten op
de hoogte van de allernieuwste
ontwikkelingen op gebied van
onderwijs.

We ijveren voor een veilige
schoolomgeving. Op stap, te voet of
met de fiets, begeven wij ons in het
verkeer met ons fluohesje aan en
onze fietshelm op.

6de leerjaar: Eindtoetsen ter
voorbereiding op de secundaire
school, een spetterende proclamatie
en een klasreünie zijn enkele
topmomenten voor de zesdeklassers.
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