
AIRLINES
Ik ga in  Corona-tijden  WEL op reis … 

Dan keren we samen terug met een koffer vol kennis!

GA JE MEE?

HIERONDER GEVEN WE JE ALLE PRAKTISCHE REISINFORMATIE:

- Elke dag warme maaltijden (behalve op woensdag): 

soep, hoofdgerecht en plat water. Kleuters: € 2,70 

per maaltijd. Lagere school: € 3,40 per maaltijd. 

- Gratis opvang: ’s morgens van 8.15 – 8.30, ’s avonds 

van 15.30 – 15.45 en woensdag van 11.15 – 11.30 uur

- Betalende opvang: ’s morgens van 7.15 – 8.15, ’s 

avonds van 15.45 – 17.45 en woensdag van 11.30 

– 18.00 uur. Per begonnen half uur wordt er 

€1,00 aangerekend. Dit wordt bij de maandelijkse 

schoolrekening gevoegd.

- Gratis studie: maandag, dinsdag en donderdag van 

15.40 – 16.30 uur. Voor alle leerlingen van de lagere 

afdeling. Studie wordt gegeven door leerkrachten 

van de school.

- Openingsuren van de school: alle schooldagen van 

8.30 tot 15.30 uur en op woensdag tot 11.15 uur

- Schoolbus: er is mogelijkheid om de kinderen te 

laten ophalen met de schoolbus. De prijzen vind je 

op onze website.

Interesse in een reis naar  

basisschool De Taalkoffer?



PLAATS VAN BESTEMMING:

VRIENDJES!
Je reist niet alleen. Kinderen in basisschool De Taalkoffer zijn leervriendjes van elkaar. Ze helpen en luisteren naar elkaar. Samen toneel spelen, samen verhalen vertellen, samen een rekenprobleem oplossen, samen sporten, …

Niemand reist alleen doorheen de wereld van cijfers en letters.

TAALKENNIS!

Wie reist, praat met iedereen. Basisschool De 

Taalkoffer is een Nederlandstalige school 

met veel aandacht voor taal. Spreken, 

lezen, schrijven, zingen, …. Kinderen leren 

hier van jongs af aan hun eigen ideeën en 

standpunten verwoorden en verdedigen. 

Ze doen dit in het Nederlands,

maar ze krijgen ook veel Engels en Frans. 

Talen zijn een troef voor het leven.

UITDAGING!Wie reist, zit niet stil. Basisschool De 

Taalkoffer laat je zoveel mogelijk zelf 

dingen ervaren en ontdekken.

Want wat je zelf ervaart en doet, 

onthoud je voor de rest van je leven. 

Rekenformule? Die ga je gebruiken om 

buiten de oppervlakte van het schoolplein 

te berekenen!Lente? De veranderingen in de natuur 

ontdek je in ons grote schoolpark! Leren 

in werkelijkheid is werkelijk leren.

LEERPLEZIER!
Leren is leuk, net als reizen. Maar elke 

reiziger is anders.

Basisschool De Taalkoffer biedt diverse 

leermethodes, een grote verscheidenheid 

aan oefeningen, een waaier aan 

begeleiding- en coaching … maximale 

kennis en maximaal leerplezier, dat vindt 

élk kind hier.

ELKE DAG ONTDEK JE IETS NIEUWS. ELKE DAG VUL JE  

JE KOFFER MET MEER KENNIS EN VAARDIGHEDEN.  

IK GA OP REIS NAAR DE TAALKOFFER EN NEEM MEE …

Leren is als een spannende reis


