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Jullie hebben waarschijnlijk een hoop vragen!  Daarom vinden we het belangrijk om voldoende tijd vrij te 

maken om jullie de kans te geven deze aan ons te stellen.  Hieronder vinden jullie de planning die we bij ons 

op school volgen. 

 

Op zaterdag 6 mei zijn alle nieuwe peuters / eerstekleuters, samen met hun ouders,  van harte welkom op 

school tussen 10.00 u. en 12.00 u.  Dan kunnen de kindjes kennis maken met de juf, met de klas en met de 

klasgenootjes.   

 

In de loop van de maand september gaat er voor alle klassen (peuter, kleuter en lager) een info-avond door.  

Meer informatie hierover krijgen jullie begin september. 

 

Kort voor de instapdatum krijgen jullie de kans om samen met jullie zoon of dochter op klasbezoek te komen 

(tijdens de les).  Dan kan jullie peuter/kleuter even meespelen en meewerken in de klas.  Dan brengen we 

ook de inschrijving in orde. 

 

Er staan heel wat foto’s op onze website: http://dewaaier.kbrp.be.  Klik op Klaspagina’s – Peuter-eerste 

kleuter.  Daarna kunnen jullie via het keuzemenu bovenaan de pagina per trimester foto’s bekijken van 

verschillende activiteiten in en buiten de klas.  Deze foto’s geven jullie een beeld over de werking van onze 

school.   

 

Mag ik vragen om jullie mailadres aan mij te bezorgen via vbswatou@kbrp.be – dan neem ik jullie mailadres 

op in de mailinglijst van school. 

 

Jan Vandendriessche - Directeur De Waaier Watou - 057/388308 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Jullie zoon of dochter mag volgend schooljaar voor het eerst naar school.  

We hopen jullie zoon of dochter te mogen verwelkomen op onze school! 

 

http://dewaaier.kbrp.be/
mailto:vbswatou@kbrp.be
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Op zoek naar een school voor uw peuter? 

Kom vrijblijvend langs op onze opendeur! 

OPENDEUR DE WAAIER WATOU 

ZATERDAG 6 MEI van 10.00 u. – 12.00 u. 

 

 

http://dewaaier.kbrp.be 

vbswatou@kbrp.be 

057/388308 
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