
INFOMOMENT  

 

Beste ouder(s), 

 

Momenteel is code oranje van kracht voor het basisonderwijs. Hierdoor kunnen we 

geen gemeenschappelijk infomoment organiseren. Toch willen we ook nu voor onze 

nieuwe instappers (geboren in 2019) of nieuwe leerlingen een kennismaking 

voorzien.  

We heten u dinsdag 19 januari 2021 van harte welkom! Via onze website, per mail of 

telefonisch kan u een afspraak maken om een coronaproof bezoekje aan onze 

school te brengen. Per gezinsbubbel leiden de kleuterjuffen u rond in de school. We 

geven een woordje uitleg over onze werking en u krijgt de kans om vragen te stellen. 

Hiervoor werken we per tijdsloten van 30 minuten.  

Komt dit moment u niet goed uit? Geen nood! Neem even contact op met de 

school en we zoeken samen naar een nieuwe datum.  
 

We stellen ons graag even voor!  

Een team van ervaren kleuterjuffen:  

 

  
 

 

Onze school bevindt zich aan de Stokstraat 1 te Zepperen:  

 

 

 

 

 

Onze kleuterklassen zijn modern ingericht. Ze hebben elk een sanitaire ruimte met 

toiletjes aangepast voor elke leeftijd. Elke kleuterklas heeft een eigen tuintje. Tevens 

is er nieuw meubilair en speelgoed voor de allerkleinsten. Op het gelijkvloers bevindt 

zich een aparte ruimte voor de lessen bewegingsopvoeding en schrijfdans.  

juf Linda 

juf Chris 

juf Els M. 

juf Lien 

juf Hilde 

juf Els V. 

juf Petra 

juf Sarah 

Tel.: 011 71 90 00  

GSM: 0476/60 80 15  

E-mail: 

basisschool@hetblavierke.be  

Website: www.hetblavierke.be 



De kleuters en de kinderen van het 1ste leerjaar spelen op de afzonderlijke 

speelplaats vooraan. De kinderen van het 2de tot en met 6de leerjaar spelen 

achteraan. Beide speelplaatsen zijn uitgerust met leuke speeltuigen, zandbakken, 

een klimparcours en kinderbankjes.  
 

De schooluren:  

 

 

 

 
 

De kinderen kunnen elke schooldag bij ons terecht van 8.00 

tot 15.45 uur, 's woensdags tot 11.50 uur. Indien u nood 

heeft aan meer opvang kan u terecht bij kinderopvang 

Tutti Frutti. Ze vestigen zich weldra naast ons schooldomein.  
 

Aanmelden en inschrijven:  

Alle basisscholen van het grondgebied Sint-Truiden hanteren dezelfde 

inschrijvingsafspraken. Hiervoor verwijzen we graag naar de flyer in bijlage. Voor 

meer info kan u terecht op de webiste www.naarschoolinsinttruiden.be.  

 

Instapdata in het gewoon kleuteronderwijs voor het schooljaar 2021 - 2022:  

Is uw kind geboren tussen:  

• 01/01/2019 en 01/03/2019 
• 02/03/2019 en 08/05/2019 
• 09/05/2019 en 10/07/2019 
• 11/07/2019 en 01/08/2019 
• 02/08/2019 en 07/09/2019 
• 08/09/2019 en 19/10/2019 
• 20/10/2019 en 30/11/2019 

dan stapt het in op:  

• 01/09/2021 

• 08/11/2021 

• 10/01/2022 

• 01/02/2022 

• 07/03/2022 

• 19/04/2022 

• 30/05/2022 

Kleuters die na 30/11/2019 geboren zijn kunnen pas instappen op 1 september 2022, 

maar kunnen nu al inschrijven.  

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten  

De kleuterjuffen  

Juf Ellen, directie  

voormiddag: 8.25 - 12.00 uur 

woensdag 8.25 - 11.35 uur  

maandagnamiddag: 13.00 - 15.20 uur  

dinsdag, donderdag en vrijdagnamiddag: 13.15 - 15.20 uur  


