Beste ouders,
Hartelijk welkom in onze school.
We danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Samen met u wil het schoolteam zich maximaal inspannen om uw kind(eren) een goede
opvoeding en degelijk onderwijs te geven. Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je
kind. Goede samenwerking is cruciaal.
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs
verwachten.
Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de
afspraken na te leven.
Om hierin te slagen zijn duidelijke afspraken nodig.
schoolreglement.

Deze vindt u terug in ons

U kan steeds bij ons terecht met uw vragen en voor een gesprek.

Beste kinderen,
Hartelijk welkom in onze school.
Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht.
Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open.
Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen, maar we zullen je helpen.
We wensen iedereen een fijne schoolloopbaan toe.
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