
Om te onthouden 

26 april Inschrijvingsavond  
Van 17.30 tot 19.30 uur 

 
21 mei  Schoolfeest 
  Vanaf 14:00 uur 
 
29 augustus Informatieavond 
  ouders nieuwe kleuters 
  Om 20.00 uur 
 
31 augustus Open School 

Van 17 tot 18 uur  
 
1 september Opening schooljaar 
  Van 8:30 tot 9:00 uur 
 

Don Bosco Gerdingen – 089 46 39 40 
secretariaat@donbosco-gerdingen.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Kinderopvang Holder de Bolder 
We hebben een fijne samenwerking met 
Holder de Bolder, naast de school. 
 
Je kind is er welkom voor en na schooltijd en 
tijdens de schoolvakanties. 
 
Je kan je kind inschrijven via Kwandoo. 
 bree.kwandoo.com  

Communicatie met ouders 
Communicatie met ouders vinden we belangrijk. 
 
Elke klasleerkracht organiseert een 
informatieavond en ook een of meer individuele 
oudercontacten. 
 
De klasleerkracht stuurt klasmededelingen per  
e-mail naar alle ouders van zijn klas, de directie 
stuurt regelmatig digitale schoolmededelingen naar 
alle ouders. 
 
Je kan meeleven met klas- en schoolactiviteiten via 
verslagen en een uitgebreid (afgeschermd) 
fotoboek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heb je een vraag of zit je met een zorg over je kind, 
dan kan je een afspraak maken voor een gesprek 
met de klasleerkracht, de zorgjuf of de directie. 
 
Verder heeft onze school een goed werkende 
ouderraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ken je de school van Gerdingen al? 
Wij zijn een middelgrote school met een familiale, 
gemoedelijke sfeer.  
 
Wij hebben een hart voor groen 
(Milieuopvoeding Op School). 
Kinderen zorgen graag voor de 
natuur. Dat kan op onze school. 
 
Wij geven veel kansen om te 
leren door te ondervinden, 
door te doen, door met de 
handen te werken, door te 
experimenteren. 
 
We geloven in een positieve benadering van 
kinderen. Onze eerste aanpak is er altijd een van 
aanmoedigen, motiveren, stimuleren, knuffels, 
pluimpjes en schouderklopjes, bevestiging en hoop 
geven. 
 
Discipline, beleefde omgangsvormen, orde en rust 
… zijn belangrijke waarden, maar ook waardering 
opbrengen voor anderen vinden we belangrijk. 
 
Wil je meer weten? Kom dan eens kennismaken. 
Wij staan voor je klaar! 
 
 
 

 
 

 

Vrije Basisschool 

DON BOSCO GERDINGEN 
Schoolstraat 58 – 3960 Bree 

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten 
voor ouders van nieuwe kleuters? Meld je dan aan:  
 
  donbosco-gerdingen.be/opdehoogte  



Nieuwe kleuters 
Inschrijvingsavond 
Dinsdag 26 april 2022,  
van 17.30 tot 19.30 uur 
Mag je kind voor het eerst 
naar school in 2022-2023? 
Kom dan een kijkje nemen 
in de klas, in de school en in 
de opvang en schrijf je kind 
in. Zo kan de school de 
organisatie het best 
afstemmen op de nieuwe 
kleuters. * 
 

Informatieavond voor ouders van 
ingeschreven kleuters 
Maandag 29 augustus 2022 om 20 uur 
De juf vertelt over de werking van de klas en geeft 
praktische informatie over tussendoortjes, fruitdag, 
kleding, verjaardagen …  
De directeur licht de samenwerking en de 
communicatie tussen school en ouders toe. 
 

Open Instapklas 
Kort voor elke instapdag verwelkomen we de 
nieuwe kleuters samen met de ouders om een 
kijkje te nemen in de klas en kennis te maken 
met de juf, de andere ouders en de klasgenootjes. 
 www.donbosco-gerdingen.be/instapdagen  
 
*  Past 26 april niet in je agenda? Inschrijven kan ook na 
afspraak via 089 46 39 40. Wacht niet te lang. 
 
 

 

 
 

Goed om te weten 
De schooldag start om 8:30 uur en duurt tot 15:15 
uur. Er is middagpauze van 12:10 uur tot 13:20 uur. 
Woensdagnamiddag is vrij. 
 
Vanaf de inschrijving van je kind krijg je toegang tot 
het fotoboek en de klas- en schoolmededelingen 
op onze website. Zo kan je al voor je kind naar 
school komt, meeleven met de klas. 
 
 
 
 
 
 
 
In 2020 vernieuwden we de kleuterklassen en het 
sanitair bij de jongste kleuters. We kijken uit naar 
de opening van onze nieuwe sporthal eind 2022. 

 
Om de sfeer op school te proeven, ben je ook 
welkom tijdens het schoolfeest op zaterdag 21 mei 
2022 vanaf 14:00 uur of op woensdag 31 augustus 
van 17 tot 18 uur tijdens Open School. 

 

 

 

 
 
 

Elk kind is iemand en wil iemand zijn 
Wij zetten sterk in op de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid. Elk kind wil met vertrouwen in het 
leven staan. De basis is dat het zich goed en veilig 
voelt. “Zoals de kinderen werkelijk zijn, zijn ze 
welkom,” zo leert Don Bosco.  
 
Wij leren kinderen weerbaar 
te zijn, zelfstandig en voldoende 
assertief. We werken aan een 
positief zelfbeeld.  
 
Elk kind heeft talenten en kan dit ontdekken én 
tonen. Iedereen krijgt individueel en ook samen 
met anderen kansen om te schitteren. Kinderen 
kunnen ‘iemand’ zijn tussen de anderen (Don 
Bosco).  
 
Filmpje kijken? 
 

 
 
 
 

Vrije Basisschool Don Bosco Gerdingen 
Schoolstraat 58 – 3960 Bree 

089 46 39 40  
secretariaat@donbosco-gerdingen.be 

directie@donbosco-gerdingen.be  

www.donbosco-gerdingen.be 


