
Welkom op OLV ten Bos!
Hier telt ieder kind!



Welkom, lieve 
peuter!

Zo ziet jouw dagje er 
uit.



Onze school, één 
grote familie!
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Een dag op onze 
school.

7.00 uur – 08.10 uur Voorschoolse opvang

08.10 uur – 08.25 uur Open onthaal

08.25 uur – 10.05 uur Schooltijd 

10.05 uur – 10.25 uur Speeltijd 

10.25 uur – 12.05 uur Schooltijd 

12.05 uur – 13.25 uur
Middagpauze 

(naschoolse opvang op woensdag)

13.25 uur – 14.15 uur Schooltijd 

14.15 uur – 14.35 uur Speeltijd 

14.35 uur – 15.25 uur Schooltijd 

15.25 uur – 18.30 uur Naschoolse opvang



Opvang

• Buitenschoolse opvang vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur

• Mogelijkheid tot studie vanaf het eerste leerjaar 

(januari) van 15.45 uur tot 16.15 uur

Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
sprinkhaan@sint-niklaas.be
03 778 36 30

mailto:sprinkhaan@sint-niklaas.be


OLV ten Bos = 
kwaliteit!

Kwaliteitsontwikkeling

Bereiken ontwikkelingsdoelen en eindtermen

Evolutie en leerwinst testen

Genormeerde en gestandaardiseerde toetsen

Observatie kleuters en lager

Bevragingen ouders, leerlingen en leerkrachten

Ondersteuning bij de stap naar het secundair

Taalscreening KOALA K3

Brede evaluatie



School maken doen 
we samen!

Ouders

Ouderraad

Oudercontacten

(Groot)ouderbetrokkenheid

Ouderbevraging

Open onthaal

Informele contactmomenten

Oudercommunicatie: Questi



Aparte 
speelplaatsen

Lagere school

Kleuterschool



Missie en visie.
Wat typeert ons?



Beelden zeggen soms meer dan woorden



Hier kan je kind 
groeien!

Jaarthema: De geluksvogels Techniek en ruimtelijk inzicht

Programmeren Groene omgeving



Hier krijgt je kind 
vertrouwen!

Antipestplan

Overgang kleuters / eerste leerjaar

Foto 
leerlingenraad



Hier kan je kind 
ontdekken en doen!

Spelen en leren rond 
boeken.

Ik smeer mijn eigen 
boterham.

Computervaardigheden 
inoefenen.

We oefenen onze fijne 
motoriek tijdens de 

knutsellesjes.



Hier kan je kind 
zichzelf zijn en 

zijn/haar talenten 
ontdekken.

Veldloop

Herfstknutselen

Technische constructies 
bouwen



Hier groeit je kind 
op in een familiale 

omgeving!

Grootouderfeest

Drink voor de ouders



Hoe inschrijven?

Meld je kind aan tussen woensdag 9 februari 2022 
om 9.00u en woensdag 9 maart 2022 om 
11.00u via www.naarschoolinsintniklaas.be

22/03/2022 vanaf 14.00 uur ontvang je het 
resultaat van je aanmelding

Heeft je kind een toekenning?
Schrijf je kind in op onze school tussen maandag 
28/03/2022 en 06/05/2022

Heeft je kind geen toekenning?
Je ontvangt een weigeringsdocument met vermelding 
van de plaats van de wachtlijst op de school.

Afspraak maken met ons secretariaat
secretariaat@olvtenbos.be
03/776 20 18

Meebrengen na bevestiging: 
-KidsID of ISI+ kaart, 2 klevertjes mutualiteit
-evt. volmacht 
-evt. kansenpas

http://www.naarschoolinsintniklaas.be/
mailto:secretariaat@olvtenbos.be


Volg ons via onze 
website of onze sociale 

media en blijf op de 
hoogte van alle 

nieuwtjes!

www.olvtenbos.be

Facebook Instagram

Website

Het kostenplaatje van onze school vind je hier!

Questi

http://www.olvtenbos.be/
http://olvtenbos.ksrw.be/wp-content/uploads/2020/09/schoolreglement-2020-2021-1.pdf


Laten we de mooie 
toekomst van onze 
leerlingen samen 

ontdekken!


