
 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

 

Beste jongens en meisjes, beste mama’s en papa’s, 

 

De directie, leerkrachten en personeel van GO! BS De Kleurenboom wensen u en uw familie een 
zeer zonnige en ontspannen vakantie toe. 

Aandacht !!! Vrijdag, 29 juni om 12.20 uur eindigt ons schooljaar 2017-2018. 

De gemeente voorziet dan opvang in de Groeiboog van Jeuk tot 18.00 uur. De kinderen                            
worden rond 13.00 uur met de bus vanuit Montenaken naar de opvang gebracht in Jeuk. 

 

Om het volgende schooljaar goed te kunnen starten, nodigen wij u uit op onze opendeurdag en 
info-avond die doorgaat op dinsdag, 28 augustus 2018.                                                         

 

Leerkrachten kleuteronderwijs geven dan uitleg over het klasgebeuren aan ouders en kleutertjes. 
Nieuwe kleuters kunnen ook nog ingeschreven worden. Breng zeker een kopie van de sis-kaart en 
een klevertje van de mutualiteit van je kind mee!                                                                                                                    

 

Leerkrachten lager onderwijs geven uitleg over de werking in de klas aan de ouders.                        
Daar er toch enkele belangrijke wijzigingen zijn in onze werking, vinden wij het zeer 
belangrijk dat u aanwezig bent. Boeken en schoolmateriaal worden uitgedeeld. Leerlingen van 
ouders die niet kunnen aanwezig zijn, krijgen hun schoolmateriaal op maandag, 3 september in de 
klas. 
 

Hieronder vindt u het tijdstip waarop u wordt verwacht. 

Voor de kleuters van Montenaken 

16.00 uur stipt Peuters die reeds ingeschreven zijn en 1ste 
kleuterklas.  

17.00 uur stipt               2de en 3de kleuterklas 

18.00 uur stipt Peuters die nog niet ingeschreven zijn. 

16.00 uur  – 19.00 uur Nieuwe inschrijvingen: secretariaat : (sis-kaart 
en klevertje mutualiteit meebrengen aub.) 

   

Voor de kleuters van Gingelom en Niel 

Tussen 16.00 uur en 18.00 uur Alle peuters en kleuters van Gingelom en 
Niel  

 



Voor het lager onderwijs 

18.00 uur stipt Tweede leerjaar 

18.30 uur stipt               Derde en vierde leerjaar 

19.00 uur stipt Vijfde en zesde leerjaar 

19.30 uur stipt Eerste leerjaar 

 

 

Het secretariaat zal tijdens de vakantie geopend zijn op:                                                                         

2, 3, 4 en 5 juli 2018: 9.00 uur – 12.00 uur 
20, 21, 22, 23, 24 en 27 augustus 2018: 9.00 uur – 12.00 uur                                                                                        
28 augustus 2018: 16.00 uur – 19.00 uur                                                                                                                                   
29, 30 en 31 augustus 2018: 9.00 uur – 12.00 uur                                                                                                  

 

Reeds enkele data :                                                                                                                                
Lokale verlofdagen :   maandag: 8 oktober 2018 en 11 februari 2019 
Pedagogische studiedagen :  woensdag: 17 oktober 2018, 9 januari 2019 en 13 maart 2019  
Sneeuwklassen:   van vrijdag, 1 februari 2019 t.e.m. vrijdag, 8 februari 2019  
Schoolfeest:    zaterdag, 16 februari 2019 

 

                                                     

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BS GO! DE KLEURENBOOM 

      Hannuitstraat 4 

      3890   Montenaken 

      Tel : 011/88.45.82 

      secretariaat@go-de-kleurenboom.be 

www.go-de-kleurenboom.be 
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