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Betreft: inschrijvingen kleuterschool 2022-2023 

 
Turnhout, 14 januari ‘22 

Beste ouder(s), 
 
De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar starten weldra en voor het derde jaar op rij gebeurt dit digitaal. Vorig 
schooljaar hebben we gemerkt dat sommige zich vergeten in te schrijven zijn in onze kleuterschool, waardoor er 
geen plaats meer was voor hun kleuter. Zij zijn hierdoor op de wachtlijst terecht gekomen.  We zouden het jammer 
vinden dat we in onze kleuterschool geen plaatsje hebben voor de broers en zussen van kinderen in de lagere 
school. 

Daarom zetten we alles nog eens op een rijtje voor u zodat wij hopelijk in de toekomst ook samen met jouw kleuter 
op pad kunnen gaan.  

Tip! Alle kinderen van het geboortejaar 2020 moeten dit schooljaar al ingeschreven worden, ook als jouw kleuter 
pas mag starten in september 2023.  

h 
Hoe werken de inschrijvingen? 

Heb je al een kind op onze kleuterschool? Dan hebben de broers en zussen voorrang op onze school.  
Ze moeten zich niet digitaal aanmelden, maar je moet ze 
wel komen inschrijven op onze school tussen 24 januari en 
11 februari 2022. Wegens corona maak je hiervoor best 
telefonisch een afspraak met onze school op het nummer 
014/41.89.11. 

Je kreeg dan via de kleuterschool al een brief mee waarop 
je de gegevens van het broertje of zusjes kon noteren.  

Heb je geen kind op onze kleuterschool 
maar wel in de lagere school?  

Dan moet  je je aanmelden op www.kiesjouwschool.be 
tussen 7 maart en 25 maart 16.00u en daar onze school 
als voorkeurschool aanduiden. 

Voor 30 maart krijg je van de stad een reactie of je op 
onze school terecht kan of niet. Indien je een positief 
bericht krijgt, moet je nog wel komen inschrijven op onze 
school tussen 19 april en 9 mei. Breng zeker een officieel 
document van je kind mee zoals bijvoorbeeld SIS-kaart, 
paspoort, … . 

En vul ook zeker en vast de achterzijde van deze brief in, 
zo kunnen wij je alvast de nodige info van onze school 
bezorgen.   

 
Op de website www.kiesjouwschool.be vind je alle info om je kind in te schrijven in een school in Turnhout,  
Oud-Turnhout of Vosselaar. Er is ook een mailadres van de stad voor vragen: info@kiesjouwschool.be. 
 
Voor extra informatie over onze school of over het inschrijven, kan u uiteraard steeds bij ons terecht. De deur staat 
altijd open voor u en uw kleuter! Bezoek ook zeker onze website op www.sjt-kleuter.be.  

Met vriendelijke groeten, 
Het ganse schoolteam 

KSB 
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Kleuterschool Sint-Jozefcollege Beekstraat gaat graag met u op stap,  

samen bouwen wij aan de toekomst ! 

 

 

 

 

 

 

Wil meer info voor broer/zus voor ouders die nog geen kind in onze kleuterschool hebben: 

Heb je nog  geen kind op onze kleuterschool en wil je graag binnenkort jouw kleuter digitaal inschrijven in onze 
school?  Vul dan alvast even onderstaande strook in. Wij zullen contact met u opnemen zodat we samen kunnen 
bekijken hoe u onze school beter kan leren kennen, rekening houdend met de geldende coronarichtlijnen.  

Wij zullen u ook een mailtje sturen zodat u uw kleuter niet vergeet digitaal in te schrijven via 
www.kiesjouwschool.be   

Naam van jouw kind in de lagere school: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Klas van kind: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Wil volgende broer/zus graag digitaal inschrijven via www.kiesjouwschool.be  (1maart-26maart):          

● naam kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ● geslacht kind: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ● geboortedatum kind: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ● telefoonnummer mama/papa: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 ● emailadres mama/papa: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

[Adres bestemmeling] 
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