Schoolvereniging
Wolters

Formulier lijst
belangstellenden groep 1

Contact:070 324 26 30

Welkom
Door aanmelding op de lijst van belangstellenden verzekert u zich ervan dat u tijdig alle informatie ontvangt om uw
kind op Wolters aan te kunnen melden. Wij op onze beurt kunnen een betere inschatting maken hoeveel leerlingen
met voorrang zijn aangemeld en of er sprake zal zijn van overaanmelding. Uiteraard zullen wij u daar goed over
informeren.
Als uw gegevens verwerkt zijn in de lijst, ontvangt u een unieke code die u kunt vermelden als u contact met de school
heeft. Aanmelding op de lijst verplicht u tot niets.
Let op: zorg, voor een goede verwerking, dat u dit formulier eerst downloadt en opslaat op uw PC. Dan kunt u het
digitaal invullen en na opslaan mailen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl

Aanhef ouder

voorvoegsel Achternaam ouder

Voornaam kind

Email

voorvoegsel Achternaam kind

J / M Geb. datum

Indien er reeds broertjes of zusjes op school zitten, graag de naam en groep van de jongste vermelden
Naam:

Groep:

Overig
Wat is uw huidige postcode?
Bent u oud leerling? Ja/ Nee

Bedankt voor uw belangstelling
Wat vliegt de tijd. Nog even en uw kind gaat naar de basisschool. Welke basisschool is geschikt voor uw kind? U wilt een bewuste
en weloverwogen keuze maken. Daarom meldt u zich aan voor de mailinglijst voor belangstellenden. Waarom zou u kiezen voor
Wolters?

Rondleiding
De beste manier om daar achter te komen, is door de school een keer te bezoeken. U bent dan in de gelegenheid de sfeer te
proeven en uw vragen te stellen tijdens een rondleiding door de directeur. U kunt contact opnemen met het secretariaat om een
afspraak te plannen: 070 – 324 26 30. Daar kunt u ook terecht met vragen over de gang van zaken bij aanmelding voor groep 1 en
voor de overige groepen.

Waarom Wolters?
Kiezen voor Wolters, is kiezen voor sfeer en kwaliteit. Wij verzorgen onderwijs op niveau en doen dat in een bijzonder prettige
sfeer. Team, ouders en leerlingen zijn nauw met elkaar verbonden en allen zeer betrokken bij de school. Wolters is een school met
een rijke historie.
De school kenmerkt zich door de aanwezigheid van een breed onderwijskundig zorgteam ter ondersteuning van de leerkrachten en
door de inzet van vakleerkrachten voor de bewegings- en expressievakken als drama, gymnastiek, muziek en beeldende vorming.
Onze kernwaarden Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei zijn leidend in ons beleid en bieden kaders voor een goede balans tussen
hoofd en hart.
Op Wolters is het fijn voor iedereen!

