Arkorum 03 – basisschool Lenteland

051/ 206176

Honzebroekstraat 44

www.lenteland.be

8800 Roeselare

lenteland@arkorum.be

Beste ouders,

Binnenkort start voor jullie peuter een nieuwe fase en mag hij of zij
de eerste stapjes zetten

in een kleuterklas.

Jullie zijn vast en zeker benieuwd naar deze overgang en jullie
hebben ongetwijfeld ook heel wat vragen. Kennismaken met een
school, met haar visie op kwaliteitsvol en goed onderwijs en met alle
praktische zaken zijn hierin een belangrijke stap.
Een school kiezen doe je immers voor vele jaren en het is dan ook belangrijk om een
school te kiezen die het best aansluit bij jullie verwachtingen en waarbij jullie een goed
gevoel hebben.
Gezien de huidige coronamaatregelen willen we een aangepast aanbod doen om jullie
alle info te geven en onze school ‘vrije basisschool Lenteland’ te kunnen bezoeken.


Op onze website www.lenteland.be of op onze sociale media (FB Vrije Basisschool
Lenteland, Instagram: Vrije Basisschool Lenteland) kunnen jullie 2 filmpjes
terugvinden: 1 film waarin je een impressie krijgt van de volledige school en 1
film met de kleuterklaswerking bij onze jongste kleutertjes.



Verder vind je op onze website onze visie op eigentijds, kwaliteitsvol en goed
onderwijs terug en ook heel wat foto’s.



Indien jullie een bezoek willen brengen aan onze school, dan kan dit, volgens de
huidige coronamaatregelen, op

zondag 20 februari 2022,

tussen 9u en 12u. Dit bezoek gaat door op afspraak. Hiervoor kan je via het
Google Forms document een afspraak inplannen.
https://forms.gle/2dX6VBoZPPZBSNN39
Ook kleuters uit een ander geboortejaar of nieuwe leerlingen voor de lagere
school zijn welkom om de school te bezoeken.
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Lukt het niet om op zondag 20 februari langs te komen en willen jullie toch de
school bezoeken en informatie krijgen, dan kan je een mail sturen naar
tania.verbeke@arkorum.be. We plannen dan een afspraak in om jullie rond te leiden.
Net zoals bij alle basisscholen in regio Roeselare moet je eerst je kind
in een school voordat je je kind kan

aanmelden

inschrijven.

Via onderstaande link vinden jullie de aanmeldingsprocedure terug.
https://roeselare.aanmelden.in/informatiematerialen
De aanmeldingsprocedure verloopt ook via de website
www.kieseenschoolinroeselare.be, dit voor alle kinderen

vanaf 1 maart 2022

(12u) tot en met 31 maart 2022 (12u).
Op 27 april 2022 ontvangen jullie bericht over de toewijzing
van de school. Dan pas kan je komen inschrijven.
Hebben jullie nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.
We helpen jullie graag verder of beantwoorden met plezier jullie vragen.

Met vriendelijke groet,
Het Lentelandteam
Tania Verbeke – directeur
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