Inschrijving
Nieuwe leerling

3 maart: inschrijven nieuwe leerlingen
In Denekamp is er jaarlijks een dag waarop ouders hun zoon of
dochter kunnen inschrijven. Dit jaar betreft het kinderen die in het
schooljaar 2021-2022 4 worden (kinderen geboren voor 1-10-2018).
Dit jaar is veel anders, en dus ook het inschrijven van nieuwe leerlingen. In deze
folder leggen wij u uit hoe u uw zoon of dochter kunt inschrijven:
•

•
•
•

•

Allereerst: Wij hechten niet per se aan een inschrijving op 3 maart. Wel
vinden we het fijn als we in de maand maart uw inschrijving ontvangen, want
voor onze planning voor volgend jaar is het heel fijn als we weten hoeveel
leerlingen we mogen ontvangen.
Op 3 maart leggen we de loper letterlijk voor u uit. Daardoor is zichtbaar wat
onze hoofdingang is. Wij ontvangen u graag buiten bij de hoofdingang met
een kopje koffie of thee om uw inschrijving in ontvangst te nemen.
U mag in deze periode uiteraard gebruik maken van onze brievenbus, om het
inschrijfformulier dat u van de gemeente ontvangen heeft bij ons af te geven.
Wij bellen of mailen u met een bericht dat het formulier door ons ontvangen is
Wanneer u ons een mail stuurt op dir.zevenster@konot.nl of een bericht via
het contactformulier op onze website www.zevensterdk.nl , dan sturen wij u:
o Het inschrijfformulier, maar dan met ons eigen logo
o Een informatiefolder
o Een retourenvelop met postzegels
Bent u er nog niet uit voor welke school u gaat kiezen? Laat het ons weten en
we overleggen graag met u hoe we u kunnen informeren. Een (veilige)
rondleiding door de school; een gesprek met de directie; een uitgebreide
folder, het is mogelijk! En heeft u een andere wens, we kijken graag wat
daarin haalbaar is.

Voor verder vragen, belt gerust (0541 351716) Wij staan u graag te woord!
Sabine Wessels (locatieleider)
Rob van der Vegt (directeur)

Elk kind iedere dag trots op zichzelf

