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Ninove, 18 december 2019 

INSCHRIJVINGEN 

 

Beste ouders 

 

Het digitale aanmelden voor nieuwe inschrijvingen gaat komend schooljaar niet door.  

We blijven de oude inschrijvingsregels volgen. 

 

Wie: geboren in  2018 of voor 2018 

 

We respecteren volgende periodes: 

 

 

Periode 1: Broers en zussen van ingeschreven leerlingen 

Datum: 09/03/2020 – 20/03/2020 

 

 

 

 

 

Periode 2: kinderen van personeel 

Datum: 23/03/2020 – 27/03/2020 

  

 

 

 

     

Periode 3: Alle nieuwe leerlingen 

Datum: vanaf 30/03/2020  

 

 

 

 

Mee te brengen: Identiteitskaart of ISI+-kaart 

 

 

 

Meer info op de nieuwe website van de school https://bme.hartencollege.be/ 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Directies Hartencollege Basisonderwijs 

 

 

Op de keerzijde de activiteitenkalender van het tweede trimester 2020 

 

 

 

 

 

https://bme.hartencollege.be/


 

 Om naar uit te kijken…Activiteitenkalender 2de trimester 2020 (voor zover gekend) 

  ACTIVITEIT KLAS 

januari    

6 januari VM mis 5AB 

9 januari  oog voor lekkers : wortel  

16 januari   oog voor lekkers : peer doyenné  

17  januari  zwemmen  

 NM Grootoudersfeest kleuters Nieuwstraat  

20 januari  mis 4AB 

21 januari  oog voor lekkers : appel braeburn  

  kleutervoorstelling “Morgen duurt nog lang” kleuters 

28 januari  oog voor lekkers : wijnsinaasappel  

 VM kleuterzwemmen kleuters 

29 januari 10u40 kennismakingmoment nieuwkomers  

31 januari  zwemmen  

  beroepenhuis 6AB 

  technopolis 5AB 

februari    

3 februari VM mis 3AB 

4 februari  oog voor lekkers : clementine  

5 februari  Pedagogische studiedag  

11 februari  oog voor lekkers : mandora  

  dikketruiendag  

14 februari  zwemmen  

17 februari VM mis 2AB  

18 februari  oog voor lekkers : wortel  

19 februari 10u40 Kennismakingmoment nieuwkomers  

21 februari  rapport  

maart    

3 maart  facultatieve verlofdag  

4 maart  oog voor lekkers : peer conference  

6 maart  zwemmen  

9 maart VM mis 6AB 

  Start voorrangsperiode inschrijvingen broers en 

zussen schooljaar 2020-2021  

geboren in  2018 of voor 2018 

10 maart  oog voor lekkers appel  

16 maart VM mis 5AB 

17 maart  oog voor lekkers bloemkool  

  Doe-dag 6de lj 6AB 

19 maart VM Zoektocht met tablets Bib 6AB 

20 maart  Pedagogische studiedag  

24 maart  oog voor lekkers : appel  golden  

29 maart  Spaghetti- en croquefestijn oudervereniging  

30 maart  start vrije inschrijvingen schooljaar 2020-2021  

31 maart  oog voor lekkers : radijzen  

april    

1 april 10u40 kennismakingmoment nieuwkomers  

  oudercontact 6de lj 6AB 

3 april  zwemmen lager 

 VM mis lager 


