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Elk kind geboren in 2019 krijgt een gratis gevuld rugzakje.
Haal het af:
- tijdens de scholenmarkt op 27 januari in het oud gemeentehuis (Markt 1)
- na afspraak in AC De Zaat (Frans Boelplein 1, derde verdiep )
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Naar school in Temse
Bezoek scholen in je buurt!

Ouders en buurtscholen ontmoeten elkaar.
Deelnemende scholen (scholenmarkt en openklasdagen)

De keuze van een school is belangrijk. Neem er tijd voor.
Maar waarom zou je niet kiezen voor een school in je buurt?
De buurtschool biedt praktische voordelen.
En net zoals in de andere scholen krijgt jouw kind er
sterk onderwijs aangeboden.

1 Vrije basisschool Priester Poppe, Dorpstraat 107, Elversele

6 Basisschool De Klimroos, Clemens De Landtsheerlaan 3

2 Vrije basisschool Tielrode, Kaaistraat 1, Tielrode
3 Freinetschool De Kolibrie, Kerkstraat 14, Tielrode

7 Vrije basisschool Sint-Amelberga, Akkerstraat 42 en
Scheldestraat 62

4 Basisschool De Vierklaver, Azalealaan 101

8 Vrije basisschool Sint-Jozef Velle, Velle 129, Temse Velle

5 Vrije basisschool Heilig Hart, Cauwerburg 2 en SintAmelbergalaan 1

9 Vrije kleuterschool Hollebeek, Hollebeek 2
10 Vrije lagere school Hollebeek, Hollebeek 6
11 Leefschool De Wijsneus, Eupenlaan 13

Comfortabel voor ouders,
prettig voor de kinderen

12 & 13
Vrije basisschool Sint-Henricus, kleuteronderwijs en
lager onderwijs, Gelaagstraat 78 en 161, Steendorp

Buurtscholen liggen om de hoek. Dat levert ouders veel
tijdwinst en gemak op.
En voor de kinderen is het plezierig dat hun schoolvriendjes
vlakbij wonen.
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Deze scholen organiseren samen:

(Op)groeien in diversiteit
De scholen in Temse zijn divers, net als de gemeente zelf.
Kinderen met een verschillende achtergrond leren er met
elkaar omgaan. Ze zijn voorbereid op een samenleving die
in de toekomst alleen nog maar diverser zal worden.

1. een scholenmarkt op zaterdag 5 februari 2022
start om 10 uur en loopt tot 13 uur
2. twee openklasdagen op donderdag 17 februari
en vrijdag 18 februari 2022
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Schrijf je in voor
deze activiteiten:
Scholenmarkt

Je ontmoet andere ouders uit Temse die een school zoeken voor
hun kind.
Je krijgt uitleg over het project van de school en kunt vragen
stellen aan de directies en aan ouders die al een kind hebben op
één van deze scholen. Er is animatie aanwezig om jouw kindje op
te vangen. Iedereen is welkom op deze beurs.

Wanneer? Zaterdag 5 februari van 10 uur tot 13 uur met een
korte uitleg over het aanmeldingssysteem

Waar?

Oud Gemeentehuis, Markt 1, 9140 Temse
Graag vooraf inschrijven.

Openklasdagen

Je kunt verschillende scholen bezoeken op één of twee dagen
en ziet de klasjes aan het werk. Zo krijg je een unieke blik op
het schoolleven tijdens de lesuren. De scholen geven je een
rondleiding en beantwoorden je vragen.
Deze activiteit wordt voor voor de ouder georganiseerd. Het
kindje wordt na inschrijving op school uitgenodigd voor een
wenmoment.

Wanneer? Donderdag 17 februari en vrijdag 18 februari 2022
Rondleidingen om 8.45 uur en 10.45 uur

Waar?

In alle scholen.
Inschrijven is noodzakelijk.

Aanpassingen door corona zijn steeds mogelijk. Raadpleeg de
website: www.naarschoolintemse.be

Inschrijven kan op
verschillende manieren:
Website: www.naarschoolintemse.be
Mail: onderwijs@temse.be
Telefonisch: 03 710 12 28
WhatsApp: 0478 56 71 84

