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Leefschool Pluishoek organiseert kennismakingsmomenten op 7, 8 oktober en 11
oktober, Pluishoekstraat 3, Heist-op-den-Berg

MAAK KENNIS MET LEEFSCHOOL PLUISHOEK
Onder het motto ‘Leef jij mee?’ organiseert Leefschool Pluishoek enkele
kennismakingsmomenten. Op zondag 7 oktober is er van 10u tot 12u een
peuterverwendag. Maandag 8 oktober lopen de kleintjes tot 6 jaar een dagje
school. Dit meeleefdagje gaat door van 9u tot 12u. En donderdag 11 oktober
tenslotte is er een infoavond om 20u waarop ouders worden geïnformeerd over
wat een leefschool precies is. Voor de infoavond dient u vooraf in te schrijven:
telefonisch 015 22 06 06 of via e-mail: de.pluishoek@g-o.be
Peuterverwendag, van 0 tot 6jaar, zondag 7 oktober van 10u tot 12u
De kinderen worden verwend met spelen , knutselen, springen op het springkasteel,
luisteren naar een verhaaltje en een lekker stukje fruit. “Op die manier leren ze de
school, samen met hun papa en mama, al een beetje kennen”, zegt Chris
Verbruggen, directeur van Leefschool Pluishoek.
Meeleefdagje, van 0 tot 6jaar, maandag 8 oktober van 9u tot 12u
De kleintjes komen een dag proeven van de leefschool. Zij doen alle leuke
activiteiten mee met de kinderen die al op school zitten. “Deze dag volgt op de
zondag en is een echte schooldag maar met papa of mama in de buurt.”
Infoavond: “Wat is een leefschool?”, donderdag 11 oktober om 20u.
Een leefschool is niet een freinetschool en ook geen traditionele school. Wat is het
dan wel? Donderdag 11 oktober verneemt u alles over de aanpak en visie van een
leefschool.
De drie infomomenten gaan door in Leefschool Pluishoek, Pluishoekstraat 3 te
Heist-op-den-Berg.
Voor de infoavond dient u zich vooraf in te schrijven.
Bel naar 015 22 06 06 of e-mail naar de.pluishoek@g-o.be
Leefschool Pluishoek is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000
cursisten avondonderwijs en 36 instellingen is een van de grootste scholengroepen van het land. De groep
verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De
algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
- de nieuwe benaming voor het vroegere
Gemeenschapsonderwijs - streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

