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Brecht, 18 april 2018 
Beste ouders, 
 
Voor uw kindje staat er in de loop van het komende schooljaar 2018-2019 een enorme uitdaging  
voor de deur. Hij of zij mag voor de eerste keer naar school.  
Dit is een grote stap in het leven van uw kind maar wij weten dat dit voor ouders  
ook wel een ingrijpend moment is.  Het is weer een stukje loslaten.  
Om u voldoende te informeren organiseren wij als kleuterschool Klavertje 3 groep 1  
een infoavond. 
 
We heten u van harte 

 
op donderdag 24 mei 2018 om 19.30 uur . 
Deze avond gaat door in de turnzaal of in het instapklasje.  
De ingang van de kleuterschool is links naast het klooster 
over de kerk in Overbroek.  

 
Tijdens deze avond zullen enkele medewerkers van de school u te woord staan. 
Daarna nodigen wij u uit in de 1ste kleuterklas waar de kleuterleidster u zal informeren over het 
verloop van een klasdag, de afspraken die met de kleuters gemaakt werden, het hoe en 
waarom van de klasinrichting en de manier van werken in de klas. Een rondleiding is ook 
mogelijk.  
Als u wenst in te schrijven is dit mogelijk na een korte toelichting van de schoolbrochure.  
Breng zeker de ISI+kaart of Kids-ID mee van uw kind. 
 
We hopen u alvast te mogen begroeten!  
Om organisatorische redenen vragen we u om even te mailen of te bellen indien u aanwezig zal 
zijn groep1@klavertjedrie.be of op het nummer 03/660 07 70. Dank bij voorbaat. 
Mocht u deze avond toch verhinderd zijn, en heeft u interesse in onze school, gelieve ons 
hiervan ook op de hoogte te brengen. 
 
Voor de kindjes organiseren we nog een open uurtje, zo kunnen ze hun klasje bezoeken voor de 
instap. Hiervoor krijgt u later nog een uitnodiging. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Leerkrachten en directeur kleuterschool Klavertje 3 
Denise Goossenaerts 


