
Hallo! 

 

Kom je eens een kijkje  

nemen in onze school? 

  

  

Jullie zijn samen met je peuter of kleuter welkom op ons 

OPENDEURMOMENT 

16 februari tussen 10u tot 12u 

  
  

 vrije rondgang in de school 
 kennismaken met de leerkrachten, zorgleerkracht, directie,… 

 uitleg over de klaswerking en kans tot vragen stellen 

 info rond aanmelden en inschrijven 

  
    

 

Eventjes voorstellen 

 

Lenteland is een ondernemende, zorgzame, vrije basisschool die actueel en 

vernieuwend onderwijs biedt. 

We bieden kwaliteitsvol en ontwikkelingsgericht onderwijs aan, waarin elk 

kind zijn of haar talenten ten volle kan ontplooien. 

Een gezonde levensstijl, zorg voor de natuur, verbondenheid, respect voor 

jezelf en voor anderen, positief in het leven staan en een open houding naar 

diversiteit zijn pijlers waarrond we onze schoolwerking kwaliteitsvol uitbouwen. 

We doen regelmatig educatieve uitstappen, in de nabije en ruimere 

schoolomgeving. 

  



 
  

Ons nieuwbouwproject biedt ons: 

 nieuwe kleuterklassen met een eigen tuintje; 

 nieuwe eetzaal, opvang en sanitair blok; 

 aparte speelplaatsen per leeftijdsgroep, met veel speel – en ontdekhoekjes. 

 

Bij de kleuters kiezen we ‘s morgens voor een zachte landing. Dit houdt in dat 

ouders hun kinderen mogen afzetten aan de klas. Zo krijgt onze klasdag een 

rustig begin. 

Ook op het einde van de klasdag mogen de kleuters opgehaald worden 

aan de klas zelf. 

Voor en na de schooluren is er ook opvang op onze school zelf. 

(zie praktisch) 



 

 

Over de middag kunnen onze jongste kleuters wat rusten in onze slaapklas. 

 

We vinden communicatie belangrijk, dus werken we met een heen-en 

weerboekje,  

informele contacten en geplande oudercontacten (2x per schooljaar). 

 

Met ons kleuterportret en een groeimap vergelijken we kinderen niet met 

elkaar,  

maar krijg je een goed beeld van waar je kind staat in ontwikkeling,  

welke talenten het heeft en waar we samen aan werken. 

 



 

 

Praktisch 

- opvang van 6.45u tot 18.15u, 

ook op woensdag 

 

- mogelijkheid tot warme maaltijd of broodmaaltijd 

- studie vanaf het 3e leerjaar 

 

- 4 begeleide thuisrijen 

 

* via Honzebroekstraat tot 

Biezenstraat 

* via Beekstraat tot over de 

Hoogleedsesteenweg en 

Stadenstraat 

* via Gitsestraat, Wolstraat, 

Grijspeerdshof tot over de 

Brugsesteenweg 

* via Getouwstraat tot in de 

Lakenstraat 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Inschrijven 
  

van 2 maart tot 31 maart 2020, 

moet je aanmelden bij 

www.kieseenschoolinroeselare.be 

 

Wie? 

Alle peuters geboren in 2018 

en alle nieuwe leerlingen 

die instappen 

vanaf 1 september 2020. 

 

Inschrijvingen zijn beperkt tot 36 kleuters per schooljaar. 

 

Van 4 mei tot en met 26 mei kan je met je 

toewijzingsformulier  in de school zelf komen inschrijven. 

http://www.kieseenschoolinroeselare.be/


Pas dan is de inschrijving officieel en ben je zeker van je plaatsje. 

 

 

Heb je vragen? 

 

Aarzel niet om ons te contacteren! 

 

Schoolgegevens: 

Vrije Basisschool Lenteland 

Honzebroekstraat 44 

8800 Roeselare 

 

 : 051/20 61 76 

 : lenteland@arkorum.be 

 : www.lenteland.be 

Vrije Basisschool Lenteland 

 

 

mailto:lenteland@telenet.be


 

 

 

 

 

 

 

 


