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kinderparadijs

* voor de kleinsten
ballonnenspel - schminken
visput - volksspelen
* kleuterschool
een ritje op het treintje
springen en klauteren
op het springkasteel
dobberende eendjes
vangen in het viskraam
een kleuterfietsparcours
* lagere school
springkasteel
bewegingsparcours
verkeersparcours

KLIM

Katholieke Opvoedingsgemeenschap
Sint-Pieters-Buiten Gent
Kinderdagverblijf ELFENBANKJE
Dienst Opvanggezinnen
Sint-Pietersaalststraat 78
9000 GENT
Tel.: 09 221 24 66/ 09 383 82 68
E-mail: elfenbankje@klim.be
elfenbankje.dvo@klim.be
Web: www.klim.be

cafetaria

tijd voor een gezellige babbel
bij zonnig weer op ons terras
of aan de Cava-bar

doorlopend

ijs, fruitsla, hot-dog
kinderdrankjes

KLIM

KLIM

Sint-Pietersaalststraat 82
9000 GENT
Tel.: 09 221 15 11
Fax: 09 222 76 82
E-mail: kleuterschool@klim.be
Web: www.klim.be

Sint-Pietersaalststraat 78A/86
9000 GENT
Tel.: 09 220 62 79/09 221 23 53
Fax: 09 245 72 02/09 220 11 26
E-mail: lagerescholen@klim.be
Web: www.klim.be

Katholieke Opvoedingsgemeenschap
Sint-Pieters-Buiten Gent
Vrije Kleuterschool

Katholieke Opvoedingsgemeenschap
Sint-Pieters-Buiten Gent
Vrije Lagere Scholen

• Het ‘Elfenbankje’ heeft een Kinderdagverblijf en een Dienst Opvanggezinnen,
vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin.
• Het Kinderdagverblijf biedt groepsopvang aan in het kinderdagverblijf, gelegen op onze campus ,
voor kinderen vanaf 2 maand tot ze naar de kleuterschool gaan.
• De Dienst voor opvanggezinnen biedt kleinschalige opvang aan bij onthaalouders thuis, verspreid
over grootgrondgebied Gent. Kinderen kunnen er terecht van kort na de geboorte tot ze naar de
kleuterschool gaan, bij sommige onthaalouders naschools tot ze 12 jaar zijn.
Beiden zijn hiervoor professioneel uitgerust en beschikken over kinderbegeleidsters die optimale
ontplooiingskansen willen bieden aan elk kind. Zij staan in voor de dagelijkse zorg voor uw kind, met
aandacht voor affectie, voeding, spel en verzorging, beweging en rust. Aangepast aan de leeftijd van
uw kindje hebben zij oog voor de motorische, sociale, verstandelijke en taalontwikkeling.
De verantwoordelijken van het kinderdagverblijf en de Dienst Opvanggezinnen zullen aanwezig zijn
voor vrijblijvende informatie.
• Van 14 tot 18 uur kunnen de kindjes worden geschminkt en zijn er allerlei spelletjes.
Voor alle kleine bezoekers is er een verrassing!

“reis avontuurlijk langs de 5 continenten en
wie weet ... verdien je een wereldprijs”
Houd je visum maar klaar ... !
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In de lagere school ...

e l f e n b a n k j e

linkervleugel en klimhoek van 14.30 tot 16 uur.
Geniet!

l a g e r e

s c h o o l

• We zetten de deuren van de klassen van het eerste leerjaar uitnodigend voor u open
van 14 tot 16 uur.
Geniet van de realisaties van onze kinderen. Kom een kijkje nemen in de gebruikte
methodes, maak kennis met de kindvriendelijke klasopstelling, met verschillende
werkvormen… De klasleerkracht geeft graag antwoord op uw vragen.
•	U kan breder kennismaken met de werking van de lagere school tijdens één van de
rondleidingen om 14.30 uur, 15.15 uur en 16 uur.

In de kleuterschool ...
• De jongste kinderen beginnen hun schoolleven in de kabouterklassen, zeker een
bezoekje waard.
Een aparte speelplaats, kabouterrestaurant, aangepaste speeltuin en slaapgelegenheid
onder de middag zijn een stimulans om zich thuis te voelen. De kinderverzorgster biedt
extra begeleiding bij de verzorgende taken.
• Kom ook eens de werking opsnuiven in de andere kleuterklassen.
De kleuter staat centraal. Vanuit een muzische benadering en een procesgerichte
werking stimuleren we de totale ontwikkeling van elk kind.
• Hebben we uw nieuwsgierigheid gewekt? Bezoek de klassen van het volgende
schooljaar.
	U kan alle klassen bezoeken van 14.30 tot 16.30 uur. De leerkrachten geven graag een
woordje uitleg.
• In één van de rondleidingen om 14.30 uur, 15.15 uur en 16 uur verneemt u er meer over.

k l e u t e r s c h o o l

