
 

Instapdagen en kijkdagen 2022-2023 
 

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar mogen starten in de kleuterschool op 7 wettelijk vastgelegde instapdagen. 
Kort voor elke instapdag houden we een open klasdag. We verwelkomen dan de nieuwe kleuters samen met mama of papa om een kijkje te nemen in de 
klas en kennis te maken met de juf, de andere ouders en de klasgenootjes. 
 

Kijkdag       Instapdag      (1ste schooldag) Voor kleuters … 

zaterdag 27 augustus 2022   tussen 10.00 en 11.00 uur Donderdag 1 september 2022 … geboren vóór 2 maart 2020 

Dinsdag 25 oktober 2022      tussen 08.45 en 10.00 uur Maandag 7 november 2022 … geboren vóór 8 mei 2020 

Dinsdag 20 december 2022  tussen 08.45 en 10.00 uur Maandag 9 januari 2023 … geboren vóór 10 juli 2020 

Dinsdag 24 januari 2023        tussen 08.45 en 10.00 uur Woensdag 1 februari 2023 … geboren vóór 2 augustus 2020 

Dinsdag 14 februari 2023      tussen 08.45 en 10.00 uur Maandag 27 februari 2023 … geboren vóór 28 augustus 2020 

Dinsdag 28 maart 2023          tussen 08.45 en 10.00 uur 
                                                   en 15.30 en 17.30 uur 

Maandag 17 april 2023 … geboren vóór 18 oktober 2020 

Dinsdag 9 mei 2023              tussen 08.45 en 10.00 uur Maandag 22 mei 2023 … geboren vóór 23 november 2020 

Dinsdag 20 juni 2023              tussen 08.45 en 10.00 uur 
                                                   en 15.30 en 17.30 uur 

Vrijdag 1 september 2023 … geboren vóór 2 maart 2021 

Graag tijdig inschrijven 
Om de kleuterklassen op de best mogelijke manier te organiseren, weet de school graag geruime tijd op voorhand welke kleuters naar school komen.  
Wees welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding na afspraak via 089 85 56 17 of via mail directie@floorentijn.be 
 

Vanaf 01/03/2023 kan iedereen inschrijven voor het schooljaar 2023-2024. 
 

Kijkmoment eind augustus  
Voor de nieuwe kinderen en hun ouders, wordt er een kijkmoment georganiseerd op het eind van de zomervakantie, nl. op zaterdag op 27 augustus 2022.  
De rondleiding start rond 10.00 uur en het geheel duurt ongeveer een uurtje. 
Het betreft hier een algemeen kennismakingsmoment met de klasleerkracht(en), informatie over de werking van de school en de aanpak in de klas. 


