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Jaarthema 'op zoek naar kleur'
Musical 26 & 27 maart 2022

Van harte welkom!



TALENT

ONTWIKKELING

PERSOONLIJKHEID

VOORSTELLING

De Gemeentelijke Basisschool Centrum is een
kleine warme school aan de voet van de
Konijnenberg midden in het centrum van
Vosselaar. Het gemeentebestuur van Vosselaar
is de inrichtende macht.

Onze school telt 4 kleuterklassen in de
kleuterschool en 6 klassen in de lagere school,
van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar.

De kleinschaligheid in combinatie met ons
pedagogisch project zorgen ervoor dat ieder
kind uniek is op onze school en dat
samenhorigheid een grote troef is.

SAMEN MAKEN WE
SCHOOL
Het open karakter niet alleen naar
locatie maar ook naar communicatie en
benadering naar ouders, zorgt ervoor dat
we samen school kunnen maken. 

Wij hechten dan ook veel belang aan
een open en transparante
communicatie, wat wij ook van onze
ouders verwachten.

Talent, ontwikkeling en persoonlijkheid
zijn de 3 pijlers die centraal staan in onze
werking en visie van de school, dit zowel
in de kleuter- als in de lagere school.

PRAKTISCH
De school start iedere dag om 8.30 u. en
eindig om 15.30 u. Op woensdag eindigt
de school om 12.05 u.

De voor- en nabewaking wordt
georganiseerd door Kinderclub de
Zandloper dit in samenwerking met de
gemeente Vosselaar.



CO-TEACHING
Zowel in de kleuter- als lagere school is 
co-teaching een vanzelfsprekend begrip.
Extra handen in de klas zorgen ervoor
dat kinderen op eigen tempo kunnen
groeien en ontplooien.

OP ONTDEKKING
Om te leren trekken we geregeld de
wijde wereld in om op ontdekking te
gaan.
Dit is niet alleen voor onze oudste
leerlingen die in het 5de leerjaar op
bosklassen en in het 6de op zeeklassen
gaan. Op verkenning naar de bakker,
spelen op de  Konijnenberg, ... start al bij
onze allerkleinste kleuters.
Ook cultuur voor klein en groot staat
centraal in onze school.

SOCIALE
VAARDIGHEDEN
Samen spelen... niets is zo fijn. De
werkgroep sociale vaardigheden en de
leerlingenraad zorgen ervoor dat er een
fijn en uitgebreid aanbod is tijdens de
middagen en speeltijden. Ook hier
worden onze leerlingen nauw bij
betrokken.

VERKEER
Vanaf de 2,5-jarigen zetten wij in op
veiligheid in het verkeer. Een speelplaats
vol fietsjes is in onze kleuterschool de
normaalste zaak van de wereld.

De werkgroep verkeer organiseert in de
lagere school overheen het schooljaar 4
verkeersdagen met als afsluiter een
voetgangers- en een fietsexamen op het
einde van het schooljaar.

PARTNERKLASSEN
Iedere kleuterklas wordt gekoppeld aan
een klas in de lagere school. Doorheen
het jaar worden er samen leuke en
leerrijke activiteiten georganiseerd en
leren we zorgzaam met elkaar om te
gaan.

GEZONDE &
GROENE SCHOOL
GSB Centrum zet in op gezonde voeding
en hecht veel belang aan milieu op school.

Gezond, groen en bewegen gaan hand in
hand samen op onze school!

Zo brengen o.a. alle kinderen van thuis een
drinkbus mee, plastic verpakkingen
houden we thuis en zo is het
iedere woensdag er het fruitproject!



Naast de wekelijkse nieuwsbrief via het
ouderplatform, het heen en weer mapje
bij onze kleuters, de agenda in de lagere
school word je 2 keer per schooljaar
uitgenodigd voor een oudercontact. 

Zijn er bezorgdheden, de deur staat voor
ouders altijd open. 

KIJKMOMENTEN
Voor onze kleuters worden er doorheen het
schooljaar kijkmomenten georganiseerd.
Inschrijven is niet nodig, je bent van harte
welkom.
Wens je kennis te maken met de lagere
school, dan neem je contact op met de
school om een afspraak te maken.

Dinsdag tussen 9 u. en 10 u. 
19 oktober 2021 - 14 december 2021 - 
25 januari 2022 - 29 maart 2022 - 17 mei 2022

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
Voor alle scholen van Vosselaar geldt er een
aanmeldsysteem. 

Wens je in te schrijven voor het nieuwe
schooljaar dan ben je verplicht de
aanmeldprocedure te volgen.

Alle informatie vind je terug op
www.kiesjouwschool.be

Bij vragen of onduidelijkheden mag je altijd
contact opnemen met de school.

Om je kind in te schrijven in de loop van het
schooljaar, neem je contact op met het
secretariaat van de school of met de directie.

INSTAPMOMENTEN
Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van de 7
instapdata naar de kleuterschool.
De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na
de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en
paasvakantie.
De 1ste schooldag van februari.
De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum,
dan mag het al vanaf die dag naar school.

COMMUNICATIE MET
OUDERS

MEER INFORMATIE
Op de website www.gbsvosselaar.be vind je
uitgebreide informatie terug zoals het
schoolreglement en de infobrochure van onze
school.

TEAM GBS CENTRUM


