Wie zijn we ... …
Waar we voor staan

't Minnepoortje

Bij ons in
‘t minnepoortje

Onze school, ’t Minnepoortje, is een school onder de
kerktoren, met oog op de wereld: dichtbij, familiaal,
vriendelijk streng en mikkend op kwaliteit. Een school
waar traditie en vernieuwing verrijkend samengaan.

geven we ze kansen
zeggen we dankjewel
zeggen we sorry
houden we van elkaar
lachen we veel
maken we fouten
hebben we plezier
zijn we blij
geven we complimenten
dromen we groots
geloven we in elkaar

Al onze kinderen van klein tot groot verdienen onze
bijzondere aandacht. We dragen zorg voor elk kind.
De voorbije jaren investeerden wij zowel in hedendaags
onderwijs als in de infrastructuur van onze school. Ook
voor de komende jaren hebben wij heel wat plannen.
Via onze website en de facebookpagina van de
ouderraad willen wij de kinderen en hun ouders informatie
verschaffen over het dagelijkse leven in de school.
Alles in woorden en beelden vatten is echter onmogelijk.
Wij nodigen u daarom graag uit om langs te komen en
onze school zelf te ontdekken. Wij houden van een open
samenwerking en vlotte communicatie.

helpen
we elkaar

Wenst u een afspraak te maken, dan kan dat via de
contactgegevens. Wij maken graag tijd voor u.

contact
VBS t Minnepoortje
Minnestraat 9
3460 ASSENT - BEKKEVOORT
Telefoon: 013 31 20 88
GSM directie: 0495 21 00 63
directeur@minnepoortje.be
www.minnepoortje.be

“#deleuksteschool
van ASSENT.
”

Assent

Waar we trots op zijn ...

Onze schooluren

» Een kindvriendelijke, sfeervolle, natuurlijke en

DAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

vooral veilige omgeving

» In mooie, zonnige, en kleurrijke klassen groeien
onze kleuters naar schoolrijpheid

» Wij besteden veel aandacht aan creativiteit,
ontspanning, vertrouwen, respect en
samenhorigheid, …

UREN
8.45 - 15.40 uur
8.45 - 15.40 uur
8.45 - 11.30 uur
8.45 - 15.40 uur
8.45 - 15.00 uur

goede school
“Op een
leer je dromen.
”

» Naast kennisoverdracht willen wij onze leerlingen
opvoeden tot vrije, mondige en positief-kritische
mensen

» Onze ouderraad is erg intensief betrokken bij het

organiseren en financieren van allerlei activiteiten

» We beschikken over een eigen schoolbus

communicatieplatform
‘Gimme’
We communiceren met ouders en sympathisanten,
naast onze website, via een het communicatieplatform
‘Gimme’ dat ons toelaat jullie op een snelle,
nauwkeurige manier op de hoogte te houden
van zaken die belangrijk zijn voor u en uw kind.

Inschrijven voor
schooljaar 2018-2019
» De voorrangsperiode voor broers en zussen
en kinderen van personeel: 19 maart 2018

» De regulaire inschrijvingen: 14 mei 2018
juf/meester legt
“Mijn
de lat op mijn hoogte.
”

Gimme is een flexibel systeem waarmee we u berichten
kunnen sturen. Het voordeel ervan is dat u enkel
berichten krijgt die met de klas van uw kind te maken
hebben. Via e-mail krijgt u een melding dat er een
bericht aanwezig is in de klasfolder van uw kind.
Bovendien is deze vorm van digitale communicatie
ook een milieuvriendelijke oplossing.

doel is te ver als je
“Geen
plezier hebt in wat je doet.
”

