Vrije Basisschool Sint-Joris-Weert

Praktisch:

Is Zin in
samen Leven

•

•

afvalvrije school. Iedereen drinkbus,
brooddoos, koekendoos

•

warme maaltijd en soep mogelijk

•

mogelijkheid tot het bestellen van
koek

•

woensdag en vrijdag gezonde dag.
Enkel fruit

•

zwemlessen voor de leerlingen van
de lagere school

•

samen Leren

voor- en naschoolse opvang.
’s Morgens vanaf 7u15 en
’s avonds tot 17u45. Woensdagnamiddag opvang tot 14u

communicatie via GIMME

Pastoor Tilemansstraat 4
3051 Sint-Joris-Weert
Tel: 016/47 73 18
GSM: 0486/296600
secretariaat.sintjorisweert@leuven-zuid.be
directie.sintjorisweert@leuven-zuid.be

samen bewegen
samen lachen

samen groeien

samen

Zoveel meer dan
een dorpsschool ...

creatief
samen in’t groen
Wil je onze school graag eens bezoeken?
Kom gerust langs. Wij heten je van
harte welkom!

4 gezellige
kleuterklassen

Uurregelingen
De kleuters:
Maandag

8u45 - 12u00
13u00 - 15u30



Dinsdag

8u45 - 12u00
13u00 - 15u30



Woensdag

8u45 - 11u50




Donderdag

8u45 - 12u00
13u00 - 15u30

Vrijdag

8u45 - 12u00









zetten in een familiale sfeer hun eerste
stapjes in de klas bij onze super kleuterjuffen
werken in uitdagende hoeken waarbij ze
spelenderwijs veel bijleren
worden door de zorgleerkracht uitgedaagd
in leeftijdsgemengde groepjes
bewegen veel op de speelplaats, tijdens de
turnlessen en op bewegingstussendoortjes
ravotten naar hartenlust in het klein tuintje
maken regelmatig uitstapjes om zo de wereld te exploreren
spelen allen samen op een groene en uitdagende speelplaats
genieten wekelijks van een gezamenlijk
poppenkastmoment
in de 3de kleuterklas worden op een speelse
manier voorbereid op het 1ste leerjaar
gaan op het einde van de kleuterschool een
nachtje samen kamperen

6 lagere
schoolklassen

De leerlingen:













Ouders werken mee…



•
•
•
•
•



voorleesweek
klusjesdagen
schoolfeest
oudercomité
…





worden begeleid door een enthousiast team
van leerkrachten
werken op hun eigen tempo en niveau tijdens
de lessen binnen een 4-sporenbeleid
kunnen profiteren van tweekracht in de klas
waarbij 2 leerkrachten samen in de klas staan
leren hoe ze zelfstandig “leren leren” en werken
werken vaak samen per graad
worden goed opgevolgd door de leerkracht
en de zorgcoördinator
maken binnen het leerprogramma geregeld
uitstappen naar het theater, museum,…
van het 5de en 6de leerjaar gaan jaarlijks op
sport– of bosklassen
beleven veel leesplezier op school tijdens het
leeskwartiertje en andere boekactiviteiten
krijgen Franse taalinitiatie en leren meertaligheid te zien als een troef
leren programmeren en verantwoord omgaan
met ICT en sociale media
reflecteren over hun levensbeschouwing en
leren van en aan elkaar in onze katholieke
dialoogschool
sporten wekelijks tijdens de gymles en bewegingstussendoortjes
werken aan sociale vaardigheden en komen
op tegen pesten
trekken er regelmatig op uit in de natuur
leren zich veilig te verplaatsen in het verkeer
sluiten het schooljaar af met een supertoffe
schoolreis

