Infomoment School In Zicht*
maandag 31 | 01 | 2022
Meer info op de website:
www.schoolinzicht.be/mechelen

Welkom in
onze school!

Kijkdagen School In Zicht*

Een plek voor iedereen,
die zonder onderscheid,
jou op je plaatsje in,
de wereld voorbereidt.

WELKOM!
Augustijnenstraat 76
2800 Mechelen
info@basisschooldeham.be
T 015 20 50 85
www.basisschooldeham.be
www.facebook.com/basisschooldeham

donderdag 10 | 02 | 2022
dinsdag 15 | 02 | 2022
Meer info op de website:
www.schoolinzicht.be/mechelen

Infomoment*
zaterdag 12 | 02 | 2022
Neem een kijkje op onze school.
Meer info vind je op onze website.

Steeds welkom na
afspraak, ook ‘s avonds.
Inschrijvingen
Digitaal aanmelden van 7 maart
2022 tot en met 1 april 2022 via
www.kiesjeschool.be.
*Rekening houdend met de geldende coronamaatregelen.

V.U.: vzw KITOS, Francis Van Caer, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen
OND. NR. 0478.043.516 | RPR Mechelen, afdeling Mechelen.

Basisschool
O.L.V. van de Ham

Je hebt gewonnen!
Kom op 12 februari 2022 langs op
onze infodag met deze flyer en krijg
een pakje stoepkrijt voor je kind.*
Meer info:
www.basisschooldeham.be

Onze troeven:
•

Wij zijn een warme en gastvrije school
en sluiten elke leerling in ons hart.

•

Wij zorgen ervoor dat elk kind zich
goed voelt op onze school.

•

We bieden ieder kind zo veel mogelijk
uitdaging. Kinderen werken met een
planbord: zelfstandig en op hun eigen
niveau.

•

Nieuwe grote klaslokalen, met ruime
speelhoeken en activiteiten om de
kinderen uit te dagen.

•

De stad is onze klas: we gaan spelen
in het Zwiebelbos, wandelen in de
Kruidtuin, naar de bib, het toneel, ...

•

Wij betrekken ouders in de klas: samen
knutselen, voorlezen, koffiemomenten,
verkeersprojecten, fruit schillen, actieve
ouderraad, ...

•

Een sterke speelplaatsvisie: toffe
speelplaats waar iedereen zich kan
uitleven, of het net wat rustiger aan kan
doen. Afgeschermde speelplaats voor
de jongste kleuters.

•

Mogelijkheid tot een dutje voor de
instappertjes.

•

Instappertjes worden ‘s morgens
opgevangen in de klas: ouders brengen
hun instappertje zelf naar de klas.

*Rekening houdend met de geldende coronamaatregelen.

Team Teaching

Welkom in onze school!
SAMEN willen wij school maken!
Jullie vertrouwen ons jullie kostbaarste bezit
toe ... dat vertrouwen willen wij waar maken!
Van harte welkom!

Bij ons staan er twee enthousiaste
leerkrachten voor de klas. Omdat er meer dan
één leerkracht aanwezig is in de klas, krijgen
de kleuters altijd begeleiding aangepast aan
hun eigen tempo en kunnen.
“De aandacht van de juffen is meer verdeeld
over alle kleuters. Wij merken dat onze
kinderen hierdoor héél enthousiast zijn over
alles wat ze bijleren.” - Mama Katleen

Waarom doen we het?
We geloven in de kracht van toekomstgericht, innovatief onderwijs om een oplossing
te bieden aan de uitdagingen van onze
veranderende maatschappij.

