Vooraanmelding van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020
(kinderen die geboren zijn tussen 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016)
Dinsdag 22 januari 2019, na schooltijd tot 18.00 uur kunt u uw kind(eren) vooraanmelden bij de
school van uw keuze.
U wordt verzocht bij de vooraanmelding van uw kind(eren) op de basisschool het
burgerservicenummer van uw kind mee te brengen. U kunt dit nummer ook terugvinden op de zorgpas
van uw ziektekostenverzekering, achter BSN (burgerservicenummer). Tevens dient u een paspoort of
een ander legitimatiebewijs mee te brengen, waaruit de leeftijd van uw kind(eren) blijkt.
Als u weet dat uw kind(eren) in de loop van het schooljaar 2019-2020 een andere basisschool gaan
bezoeken, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, kunt u nu alvast uw kind(eren) op de nieuwe
basisschool vooraanmelden.
Voor de ouders worden aparte informatieavonden gehouden. Zie onderstaand:
Basisschool St.-Jozef
Grotestraat 142
5931 CZ Tegelen
Telefoon: 077 - 326 0855
www.sintjozef.kerobei.nl
Informatieve begeleide wandeling:
16 januari van 19.30 uur – 21.00 uur
Vrije inloopochtend met uw kind:
17 januari van 9.00 uur - 10.30 uur

Basisschool PassePartout
Van Wevelickhovenstraat 5
5931 KS Tegelen
Telefoon: 077-373 2768
www.passepartout.kerobei.nl
Informatieavond:
8 januari 20.00 uur – 22.00 uur
Inloopochtend:
9 januari van 9.00 uur – 10.30 uur
Een afspraak buiten deze tijdstippen is
ook altijd mogelijk

Openbare Jenaplan Basisschool
De Toermalijn
Mulgouwsingel 9
5932 TP Tegelen
Telefoon: 077-373 5345
www.toermalijn-akkoord-po.nl
Informatieavond: 15 januari om 19.30 uur
Wilt u een rondleiding of kijkje nemen op onze
school, dan kunt u een afspraak maken met
Marjan Stappers via
m.stappers@toermalijn.akkoord-po.nl

Basisschool Kom.mijn
Prins Frederikstraat 67a
5951 BR Belfeld
Telefoon: 077-475 8049
www.kommijn.kerobei.nl
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen via:
info@kommijn.kerobei.nl
t.a.v. Anouk van Lierop (directeur)

Openbare Jenaplanschool
Het Maasveld
Beekpunge 57
5931 DP Tegelen
Telefoon: 077-326 0724
www.maasveld-akkoord-po.nl
Informatieavond: 14 januari 20.00 uur
Inloopochtenden:
17 januari van 9.00 uur – 12.00 uur
18 januari van 9.00 uur – 12.00 uur

Basisschool De Schalm
Sint Sebastianusstraat 10
5935 AX Steijl
Telefoon: 077-373 2875
www.schalm.kerobei.nl
Inloopmomenten:
8 januari van 9.00 uur – 10.00 uur
10 januari van 13.15 uur – 14.15 uur
Wilt u een afspraak buiten de inloopuren
dan kunt u contact opnemen met
Loes Schoonenberg (teamleider) via
loes.schoonenberg@kerobei.nl

