Wie zijn wij?

Schoolbestuur (vzw)
VZW Comité voor

Scholengemeenschap
www.sgarchipel.be

Onderwijs Annuntiaten

Vrije Kleuterschool

Heverlee

Heilig Hart

Naamsesteenweg 355

Heverlee

3001 heverlee

Vrije Lagere school
Heilig Hart
Heverlee
De Mozaïek
Kessel-Lo
VBS Vlierbeek
VBS Boven-Lo
Pastoor De
Clerckschool
VBS De Bolster
VBS Heilig Hart

directie: juf Katrien 0490118433 directie.dezonnebloem@sgarchipel.be

Oud-Heverlee
VBS Sint-JorisWeert
VBS Sint-Norbertus
VKS De
Speelkriebel
VBS De
Zonnebloem
VBS De Waaier
Ziekenhuisschool
UZ Leuven

Schooluren
Voormiddag: 8u35-12u10 (ook op woensdag)
Namiddag: 13u20-15u20
We starten en eindigen stipt! Kinderen mogen bij aankomst rechtstreeks
naar de klas.
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt er gevraagd om op
tijd op school te zijn. Op tijd komen heeft erg veel voordelen:
- Je kan nog iets tegen de juf of meester zeggen,
- Het onthaal is een erg belangrijk moment waarbij de kinderen veel leren.
- De les wordt niet gestoord.
Wij vragen aan ouders, grootouders en aanverwanten om tijdens de
schooluren zelf geen contact te zoeken met de kinderen, ook niet tijdens

Opvang door juf Ingrid,
Naïma, Latifah
We werken samen met
kinderkuren.

Vrije dagen 20212022
Vetgedrukt:
vakanties en
officiële

Enkel tijdens schooldagen:

feestdagen van...

elke ochtend:

tot en met

7 u - 8u20

24/09/2021

Woensdagmiddag:

1/11 --- 5/11/2021

Vanaf 13u25 tot 18u30

29/11/2021

Elke avond

11/11/2021

15u35-18u30

27/12/2021 ...

buitenschoolse activiteiten. Indien het nodig is uw kind te contacteren
tijdens de schooluren, verloopt dit steeds via volgend nummer
0490118433

07/01/2022
Tijdens plaatselijke

07/02/2022

verlofdagen en

28/02/2022 ...

pedagogische studiedagen

04/05/2022

( licht gedrukte data in

23/03/2022

kolom hiernaast) is er de

04/04/2022...

hele dat opvang van

18/04/2022

Kinderkuren

25/05/2022
26+27/05/2022

Prijs 45 cent/ 15'

06/06/2022

https://www.leuven.be/
kinderkuren
verantwoordelijke:
Janna.Lemmens@leuven.be

Maaltijden
's Middags eten wij boterhammen ( brooddoos) , we drinken water (
drinkbus of beker in de klas) . Tijdens de speeltijden eten we in de
voormiddag fruit. In de namiddag mag een droge koek ook.
Trakteren met de verjaardag mag met wafeltjes, een cake, een waterijsje...
Snoep,chips, taarten met slagroom of koekjes met chocola zijn niet
toegelaten.
Aangezien heel wat kinderen allergisch zijn vragen we om geen pinda's
(hele school) of nootjes ( kleuterschool )mee naar school te brengen. Dit
betekent dus ook geen pindakaas tussen de boterhammetjes.

CLB
Vrij CLB Leuven
Centrum voor
Leerlingenbegeleiding voor
Vrij en Gemeen-telijk
onderwijs.
Karel Van Lotharingenstraat
5, 3000 Leuven
016 28 24 00
info@vclbleuven.be
directie@vclbleuven.be
www.vclbleuven.be

Participatie
Ouderraad:
Iedereen die
wenst, kan
toetreden tot de
ouderraad.
Samenstelling
schoolraad:
Leerkrachten: Eva
Sonck, Magali
Willems
Ouders: Friso De
Clercq, voorzitter,
Shalini
RoppeLokale
gemeenschap:
afgevaardigde van
Chiro en Riso.

