
Dag Jules!  

                                     “ Ik ben de klaspop van de Wiebeltjesklas.”                      

Nieuwe peuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum dat zij 2,5 jaar zijn. 

Zij mogen na elke vakantieperiode, op de 1ste schooldag van februari en na 

Hemelvaart voor de eerste keer naar de klas komen. Kleuters die 3 jaar of 

ouder zijn mogen op gelijk welke schooldag instappen. 

Instapdagen 2022 - 2023 
Jullie 2,5-jarige kleuter kan instappen op volgende data: 

• 1 september 2022 (na de zomervakantie, kinderen geboren vóór 2 maart '20) 
• 7 november 2022 (na de herfstvakantie, kinderen geboren vóór 9 mei '20) 
• 9 januari 2023 (na de kerstvakantie, kinderen geboren vóór 10 juli '20) 
• 1 februari 2023 (teldag basisonderwijs, kinderen geboren vóór 2 augustus '20) 
• 27 februari 2023 (na de krokusvakantie, kinderen geboren vóór 28 augustus '20) 
• 17 april 2023 (na de paasvakantie, kinderen geboren vóór 20 oktober '20) 
• 22 mei 2023 (na O.H. Hemelvaart, kinderen geboren vóór 1 december '20) 
• 1 september 2023 (na de zomervakantie, kinderen geboren vanaf 1 december '20) 

 
Is uw kindje later geboren dan 2020, dan mag het pas instappen op 1 september 2023, 
 maar u kan tijdens de inschrijvingsperiode voor schooljaar 2022 - 2023 al inschrijven! 

 

 

     
 

➢ Vrijdag 26 augustus 2022: wenmoment op afspraak voor de peuters die instappen 

op 1 september 2022 

➢ woensdag 26 oktober 2022: wenmoment op afspraak voor de peuters die 

instappen op 7 november 2022. 

➢  vrijdag 2 december van 8.45 u. tot 10.30 u., op straat begroeten we de Sint. 

Daarna deelt de Sint cadeautjes uit in de turnzaal + optreden clown Tyno 

➢ Woensdag 21 december wenmoment op afspraak voor de peuters die instappen op 

9 januari en 1 februari.  

➢ Woensdag 15 februari 2023: wenmoment op afspraak voor de peuters die 

instappen op 27 februari 2023. 

➢  woensdag 29 maart 2023: wenmoment op afspraak voor de peuters die instappen 

op 17 april 2023. 

➢  zondag 7 mei 2023 van 10.00 u. tot 12.00 u. ,opendeurdag en wenmoment voor de 

peuters die instappen op 22 mei 2023. 



➢ Dinsdag 25 augustus 2023: wenmoment op afspraak voor de peuters die 

instappen op 1 september 2022. 

Vanzelfsprekend kan u ook op een ander moment kennis komen maken met onze school. 

Neem gerust contact op en wij maken een afspraak. 03/779 84 65   gsm 0472 64 77 89     

 Bereken de instapdatum voor je kleuter   Voer de geboortedatum van je kind in en je 

krijgt de 1ste mogelijke instapdatum in het kleuteronderwijs. ... 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter 
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