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Oostmalle, 30 april 2020

Beste ouder(s),
Het schooljaar loopt stilletjes maar zeker naar zijn einde toe. Heb je een kleuter, die volgend shooljaar
zijn eerste stapjes in de kleuterschool mag zetten of ga je verhuizen en ben je op zoek naar een nieuwe
school, dan wil je graag al eens een bezoekje brengen aan de school. Het coronavirus steekt hier echter
een stokje voor…
We hadden gehoopt om jullie heel binnenkort te mogen begroeten en rond te leiden. Helaas zal dit al
zeker niet mogelijk zijn tot einde mei. Wat daarna komt, is nog onzeker. Daarom bieden we de
mogelijkheid aan om de papieren van inschrijving al in orde te brengen.
Onze website
Je vindt hier verder een presentatie met allerlei info over onze
school die ik normaal ter kennismaking even met de ouders
overloop. Dan vind je nog wat foto’s van de wijkschool, want
alle instappertjes starten daar. Zo heb je al een klein beetje
een beeld hoe het daar is. Ook staat onze schoolbrochure op
onze website. Dit is nog wel de brochure van dit schooljaar,
maar heel veel zal er niet veranderen.
Documenten inschrijving
Je mag de leerlingenfiche en de vragenlijst over de
achtergrond van uw kind invullen. Mocht je al een kopietje
van het KIDS ID of ISI+-kaartje erbij kunnen voegen, dan is dat
super. Deze documenten mag je verzenden, in de brievenbus van de school stoppen of via mail
doorsturen.
Van zodra de school weer open is en we ouders mogen ontvangen in de school, maken we een afspraak
om persoonlijk kennis te maken.
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school. Telefonisch op 03/311 67 58
of via mail directie.kleuters@immaculata-oostmalle.be
Vriendelijke groeten,
Ann Urkens
Directie Kleuterschool
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