Openingsuren
De lessen starten elke dag om 8.35 u.
Op maandag, dinsdag en donderdag is de
school uit om 16 u., op woensdag om 11.20
u. en vrijdag om 15 u.

Samen Verbonden

in de allerleukste school van het land!

Voor- en naschoolse opvang

Een warm team met een
voor kinderen
Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor
elk kind. Elkaar aanvullen is elkaar versterken.
We onderzoeken in overleg met ouders hoe we
ons aanbod - open en gemotiveerd - kunnen
verrijken.

De school heeft een eigen voor- en
naschoolse opvang. Uw zoon of dochter kan
al vanaf 6.45 u. bij ons terecht. ‘s Avonds
wordt opvang voorzien tot en met 18.30 u.
Op woensdag wordt busvervoer voorzien
naar Duimelootje.

Contact

Directeur Steven Kindt
telefoon: 051/65.53.69
mobiel: 0476/26.57.56
e-mail: steven.kindt@3span.be

Ons doel
Elk kind vormen: een stevige basis bieden in de
groei naar een positief zelfbeeld. Samen overleggen maakt dat wij elk kind leren kennen, aanvaarden, stimuleren én totaal ontwikkelen.

Het oudercomité
Onze school heeft een actief oudercomité waar
iedereen welkom is. Bezoek de pagina van ons
oudercomité op Facebook.

Uitnodiging

Breng een
bezoekje aan
onze school!
Balgerhoekstraat 80, Wingene
www.sintjanwingene.be
Bezoek onze website voor meer informatie over
de activiteiten in en de visie van onze school.

Onze school...

is een ontmoetingsplaats waar kinderen zich
samen - verschillend van elkaar - ontwikkelen.
Doorheen onze activiteiten streven we naar
verbondenheid tussen kleuters, leerlingen,
ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap.
Dit doen we onder meer door de organisatie
van een tweewekelijks weekslot, sportplaneten,
(meerdaagse) leeruitstappen, activiteiten van het
kinderparlement, speelplaatswerking ...

Pedagogisch
• De kleuterleidsters bieden ervaringsgericht
onderwijs aan een groep jongste en oudste
kleuters.
•
Leerlingen
worden
gestimuleerd
tot
zelfstandigheid in graadsklassen.
• De school werkt aan brede zorg voor alle
kinderen.

Een belangrijke keuze
Een basisschool kiezen voor uw kind is
een keuze die belangrijk is voor de verdere ontwikkeling en opvoeding van uw kind.
Aangezien u in Sint-Jan woont (of in de buurt)
of interesse toonde, stellen wij onze basisschool graag even kort aan u voor.

Starten als peuter of kleuter
Na elke vakantie, op 1 februari en na
O.L.H.-Hemelvaart kunnen peuters die 2,5 jaar
geworden zijn, starten met schoolgaan. Indien
uw kleuter bij ons ingeschreven werd en hiervoor in aanmerking komt, zal de kleuterleidster
u uitnodigen voor een klasbezoekje samen met
uw kleuter, zodat de eerste schooldag vlot kan
verlopen.

Ligging en ruimte
• Onze school is een basisschool voor kleuter en
lager onderwijs in een groene omgeving waar iedereen elkaar kent.
• De school is sinds januari 2017 gerenoveerd en
uitgebreid met fris ingerichte klassen.
• Wij beschikken over educatief materiaal dat
voor alle kinderen gemeenschappelijk wordt
aangeboden in een Medialaan, buur-, doe-,
muzo- en plusklas.

Praktisch
• De school voorziet in eigen en betaalbaar
leerlingenvervoer (we komen elke dag voorbij
uw woning).
• ‘s Middags worden warme middagmalen
aangeboden.
• De school is gelegen nabij de crèche
‘t Petoeterke.

