
Welkom in onze  
(mini)samenleving 

 

Door de samenwerking in 
Bouw Jonge Kind maken de 
kinderen vanaf dag één deel 
uit van onze (mini)
samenleving.  
 

Er is veel contact met andere 
kinderen waardoor vriendjes 
maken makkelijker wordt. 
Binnen korte tijd kennen alle 
kinderen elkaar.  
 

Naast het samen spelen is er 
ruimte voor leren en werken 
in kleine groepen.  
Dit gebeurt samen met de 
leerkracht. 

Kom gewoon  eens kijken 
Kom gerust kijken 

Wilt u (nog eens) komen 
kijken of een persoonlijk 
gesprek aanvragen, 
maak dan een afspraak 
met onze directeur 
via cbs@degrondtoon.nl  
of 033 298 38 04.  

Zo kan ik mijn kind inschrijven 
Het aanmeldformulier is te down-
loaden op www.degrondtoon.nl. 
Na inschrijving ontvangt u drie 
maanden voor de vierde verjaardag 
van uw kind een uitnodiging voor 
het kennismakingsgesprek. 

Continurooster  
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 12.30 school uit! 

8:20 deur open 
8:30 start inloop 
10:00 buitenspelen en pauzehap 
12:00 buitenspelen en lunch 
14:15 school uit 

op onze school! 

Leren vanaf jaargroep 4  
Vanaf jaargroep 4 wordt het 
niveau van de kinderen 
steeds concreter. Het leren 
op je eigen niveau krijgt 
steeds meer vorm. Dit ge-
beurt bij onze vakspecialisten 
in de verschillende lokalen 
voor taal, rekenen en wereld.  
 
Ieder kind zit bij een vakge-
bied in een passend niveau.  
Kijk voor meer informatie 
op www.degrondtoon.nl of  
de speciale folder. 

Jan Zwartplantsoen 20 

033-2983804 

www.degrondtoon.nl 
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