WELKOM

ONZE TROEVEN

BOEKENBOS

SAMEN VOOR EEN LIEVE SCHOOL

We streven naar sterk leesonderwijs.
Er worden heel wat activiteiten georganiseerd
om leesplezier en leesbeleving te vergroten.
We doen dit samen met
onze leesmascotte Foxie!

Warme en zorgzame school die elk kind met
respect en zorg zin in leren én zin in leven wil
bijbrengen.

GROENE SPEELZONES IN HET
MIDDEN VAN DE STAD
Speelplaatsen met speeltoestellen en groene
zones met aandacht voor outdoor learning.
ONTWIKKELINGSGERICHT

DIGITAAL VERNIEUWEND

INSCHRIJVINGEN
Heeft u interesse in onze school?
U kan een bezoek aanvragen op het
nummer 09/225.54.85 of via mail
secretariaat@nieuwenboschbasisschool.com
Wij ontvangen u met veel plezier!

Gebruik van digitale media om zo kinderen
voor te bereiden op de toekomst.

Als school willen we alle kinderen goed
onderwijs bieden. We willen dat alle kinderen
zoveel mogelijk leren en vooruitgang maken.
Kinderen kunnen tijdelijk of blijvend nood
hebben aan meer ondersteuning of onderwijs
op maat.

DAGINDELING

MAALTIJDEN

COMMUNICATIE

Een gewone lesdag start op onze school
om 8:25 en eindigt op 15:10.
Opvang mogelijkheid vanaf 7u15.

Er zijn 2 opties op onze school.

CLASSDOJO

BOTERHAMMEN

Via dit platform verbinden we leerkrachten,
ouders en leerlingen met onze school.

ma-di-do-vrij

woe

Kinderen die boterhammen eten zullen dit in
de klas doen onder begeleiding van de
klasleerkracht. De kinderen drinken water uit
hun waterfles. Ze kunnen deze steeds vullen
aan de kraan.
WARME MAALTIJDEN
Kinderen die een warme maaltijd eten, gaan
onder begeleiding van een leerkracht naar de
refter. Elke maaltijd bestaat uit soep,
hoofdgerecht en dessert.

MIDDAGACTIVITEITEN
Tijdens de middag worden er
gratis activiteiten aangeboden.
BOEKENBOS
SPORT

Op het klasverhaal krijgt u regelmatig
informatie over de klaswerking en belangrijke
informatie over de uitstappen.
Op ons schoolverhaal krijgt u informatie over
de schoolwerking.
U kan via dit platform persoonlijke berichten
sturen naar de juf of meester van uw kind en
dit in 35 talen die automatisch vertaald
worden.

BROOD(DOOS)NODIG
De school wil met het project zorgen dat
leerlingen voldoende energie hebben om goed
te kunnen opletten in de klas.

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Het ingezamelde geld wordt gebruikt om
gezonde ontbijtsnacks te voorzien om onze
leerlingen de mogelijkheid te geven iets te eten
voordat de les start.
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