Inschrijfmiddag basisschool de Disselboom
Donderdag 14 januari 2021 van 15.00 tot 17.00 uur
Basisschool de Disselboom in Wintelre is een Brede School. Daarom wordt er normaal
gesproken door de school en partner Nummereen Kinderopvang gezamenlijk een
moment georganiseerd waarop alle ouders en kinderen welkom zijn.
Helaas is dit door alle huidige corona maatregelen niet mogelijk.
We willen gezinnen die bekend zijn met onze school vragen hun inschrijfformulier op te
vragen via onze administratie (h.vanhoutum@veldvest.nl) of deze te downloaden op de
website www.bsdedisselboom.nl.
Gezinnen die nieuw zijn bij ons op school mogen eventueel een afspraak maken voor
een rondleiding op 14 januari via l.vrijsen@veldvest.nl. We zullen de rondleidingen dan
verdelen in tijdsblokken zodat we ons aan alle huidige corona maatregelen kunnen
houden.
De inschrijfformulieren mogen uiterlijk eind januari ingeleverd worden. Op deze manier
kunnen we tijdig beginnen met de klassenindeling en de bijbehorende leerkrachten voor
2021-2022.
Wat is een Brede School?
Een Brede School is een school waar meer wordt aangeboden dan alleen onderwijs. Een
Brede School is een samenhangend netwerk van organisaties die werkzaam zijn in de
sfeer van opvoeding, onderwijs en vrije tijd. In Wintelre participeert naast de
Disselboom ook Nummereen Kinderopvang in de Brede School. Nummereen biedt het
peuterprogramma aan, verzorgt dagopvang en buitenschoolse opvang en regelt samen
met de basisschool het overblijven op school.
Inschrijven, waarvoor en voor wie?
Peuterprogramma
Kinderen die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2020/ 2021, kunnen aangemeld worden
voor deelname aan het peuterprogramma. Het is belangrijk dat uw kind wordt
aangemeld voor het peuterprogramma voordat hij/ zij achttien maanden oud is.

Wat houdt het peuterprogramma in?
Het peuterprogramma is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Onder het motto
‘spelen is leren’ stimuleren we de ontwikkeling van je peuter. Zo zorgen we voor een
toegankelijke opstap naar de basisschool op vierjarige leeftijd. Onze pedagogisch
medewerkers zijn geschoold op het gebied van voorschoolse educatie (VE). Op
woensdag- en vrijdagochtend van 8.30-12.30 uur bieden we een peuterprogramma op
locatie Wintelre.
Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van Nummereen:
www.nummereen.com
Basisschool
Wanneer uw kind vóór 1 oktober 2022 vier jaar wordt, bent u van harte uitgenodigd om
uw kind aan te melden, als u dat nog niet gedaan heeft. Om uw kind in te schrijven is
het nodig dat u een officieel document (ID-kaart, paspoort van uw kind, geboortebewijs
van de gemeente of afschrift van de persoonslijst van de gemeente) meebrengt waarop
zijn of haar burgerservicenummer staat vermeld.
Voor het schooljaar 2021-2022 wordt de formatieplanning gemaakt en deze wordt
gebaseerd op de daadwerkelijk ingeschreven kleuters. Mocht u deze middag verhinderd
zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een andere datum of u kunt het
aanmeldingsformulier afhalen bij de school. Enkele weken voordat uw kind naar school
komt, krijgt u een uitnodiging om kennis te komen maken. Heeft u nog vragen?
U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 040 - 205 15 80.
Dagopvang en buitenschoolse opvang
Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en
buitenschoolse opvang (bso) aan in de speciaal daarvoor ingerichte ruimten in
gemeenschapshuis de Rosdoek. De dagopvang is voor kinderen van nul tot vier jaar. Bij
de buitenschoolse opvang zijn kinderen van vier tot dertien jaar welkom na schooltijd.
De dagopvang is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 7.30 tot
18.30 uur, de buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag geopend na schooltijd tot 18.30 uur
Aanmelden voor de kinderopvang kan het hele jaar door. Een kostenberekening maakt u
eenvoudig via https://nummereen.com/kostencalculator/. Voor overige vragen neem
gerust contact op: 0497 – 51 78 14 of info@nummereen.com.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de school www.bsdedisselboom.nl .
en/of de website van Nummereen: www.nummereen.com.
Met vriendelijke groet,
Nummereen kinderopvang en team basisschool de Disselboom

