
Van harte welkom!



Onze drie vestigingsplaatsen

  Kleuterschool Kabouterland               Kleuterschool De Brug                   Lagere school GAZO 
        Grevensmolenweg 16              Halmaalweg 121                          Gazometerstraat 5



Hier zijn we trots op! 
Hier gaan we voor!



VEILIG KUNNEN GROEIEN 

• Voor elk instapmoment samen met mama en papa mijn klasje verkennen 
• Inspelen op de interesses van onze kleuters, themaloos werken 
• Extra muros activiteiten, ik verken de wereld rondom mij 
• Oog voor ieders talenten 
• Klas doorbrekend werken 
• School overstijgende project weken 
• Ontwikkelen van digitale competenties 
• Werken met een kleuterrapport, hoe groei ik ten aanzien 
      van mezelf  
• Samen op stap naar het eerste leerjaar 
• Samenwerking met brede school 
• Samenwerking met Hasp-O stadsrand 



ZELFREDZAAMHEID

• Herkenbaarheid met een eigen symbool in de klas 
• Ik kan zelfstandig aan het werk. Werken met een keuzebord  
   en contractwerk 
• Ondersteuning naar ieders noden



GEZONDHEID 

• Samenwerking met CLB Zuid-Limburg en externe partners 
• Kriebeldagen 
• Potjestraining samen met de kinderverzorgster 
• Drinkwaterbeleid – kraantjeswater 
• Fruitproject – woensdag fruit dag 
• Speelweide met veel uitdagingen 
• Fit doorheen de kleuterschool 



ELK KIND IS UNIEK! 

• Ik mag zijn wie IK ben 
• Brede kijk op diversiteit in onze school 
• Oog voor het kwetsbare kind 
• Gelijke kansen voor iedereen op school 
• Aanbod voor kleuters met extra uitdagingen  
• Opvolging op persoons- en cultuurgebonden vlak



OUDERBETROKKENHEID 

• Open communicatie via ons digitaal platform Questi 
• Per schooljaar 2x oudercontact 
• Projectvoorstellingen, toonmomenten voor ouders 
• Bewegingslessen met ouders 
• Uitstappen met ouders 
• Voorleesmomenten met/door ouders en grootouders 
• Grootouderfeest, schoolfeest 
• Geëngageerde ouderraad. Iedereen welkom!



PRAKTISCH

• Voor- en naschoolse opvang 
• Vakantie aanbod voor alle leeftijden - vakantiebreaks  
• Schoolrestaurant 
• Ligging op wandelafstand van de lagere school in de  
  Gazometersite



















Al even een kijkje nemen in  
lagere school GAZO
















