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Inschrĳvingen broers/zussen 
De voorrangsperiode voor het inschrijven van broers/zussen geboren in 2021 
loopt van 23/1/23 tot en met 2/2/23  
Hebt u reeds een kind bij ons op school en is er nog een broertje of 
zusje dat nog niet naar school gaat en geboren is in 2021, gelieve dan 
zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat 
(09/223.75.08 of christine.blomme@montessoriklimop.be) of met de 
brugfiguur Mieke Leloup (brugfiguur@montessoriklimop.be) om een 
afspraak te maken voor de inschrijving. 
Zo bent u zeker dat al uw kinderen naar dezelfde school kunnen gaan. 

Traktaties bĳ verjaardagen 
Een verjaardag is een speciale dag en we willen die graag met de hele klas  
vieren met de nodige aandacht voor uw kind. 
Trakteren is fijn, maar we willen wel graag dat het gezond en beperkt blijft. We 
herhalen graag nog eens de afspraken uit de schoolbrochure.  
Dank voor uw medewerking in deze.

Buggy’s en kinderwagens 
Wij hebben een mooie fietsenstalling op school en we 
zijn blij dat veel kinderen en leerkrachten met de fiets 
komen. Ze staat dus elke dag behoorlijk vol.  
We hebben daardoor helaas geen plaats om ook 
kinderwagens en buggy’s te plaatsen. Mogen wij u 
vragen om die mee te nemen naar huis aub?  
Dank je wel!
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