Hoe inschrijven? (schooljaar 2021-2022)
Alle kinderen van het geboortejaar 2019 kunnen vanaf 2 maart tot 31
maart digitaal aangemeld worden via de website van de gemeente
Edegem. (zie bijkomende info van de gemeente).
Opgelet, want alle kinderen, geboren in 2019 moeten nu al aangemeld
en ingeschreven worden, ook al starten ze pas in september 2022.
Wij schrijven maximum 48 kinderen per geboortejaar in en er zijn
telkens 2 klassen.
Ook al is er op dit ogenblik geen plaats, je kan je toch
best aanmelden, omdat er tijdens de grote vakantie
plaatsen kunnen vrij komen.

In welke klassen zijn er nog plaatsen vrij voor het schooljaar 2021-2022?
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Elk schooljaar ontvangen wij minstens 90 ouders op de school voor
een infosessie en rondleiding. In deze coronatijd kan dit niet en zijn
we op zoek gegaan naar een alternatief.

Hoe kan u meer te weten komen over onze school?
1) Op onze website en Facebookpagina ‘ Basisschool ’t kofschip
Edegem’ vindt u een filmpje met een zeer korte introductie van
de school en dronebeelden van het domein. Deze kanalen worden
geregeld up to date gehouden.
2) U kan zich inschrijven voor een digitaal infomoment via zoom.
Stuur hiervoor een mailtje naar directie@bstkofschip.be om
een link met de uitnodiging te ontvangen voor de gekozen
sessie. U kan dan ook vragen stellen.
Er zijn 3 verschillende momenten voorzien:
 woensdag, 20 januari om 9 uur.
 donderdag, 4 februari om 9 uur.
 donderdag, 25 februari om 20 uur.
3) Wij organiseren een coronaveilige wandeling rond de
kleuterblok en in de kleuterzaal op zaterdag, 6 maart van 10 uur
tot 12 uur. U kan aanschuiven en binnen komen via de 2de poort
in de Baron de Celleslaan die toegang geeft tot de
kleuterspeelplaats.

Op verschillende manieren kan u dus te weten komen hoe ’t
KOFSCHIPTEAM de matrozen begeleidt tijdens hun leerrijke
en aangename reis door onze school.

