
Ouderraad 

Leerlingenraad 

We vliegen er graag in, samen 
met jou: kinderen, ouders, 
grootouders, vrijwilligers, 
schoolraad, schoolbestuur, 
buren en vrienden. We nodigen 
je uit, om te leven en te leren in 
een warme school waar 
diversiteit kan en mag. 
  
WELKOM! 

Je kind brengen en 

ophalen, het 

schoolreglement en alle 

andere info… 

Kijk op de website van de 
school. 

Van 2,5j 

Tot 12j 
Bij KSD kan je schoollopen van 

je 2,5 tot 18 of 19 jaar! Wij 

gaan vanaf 2,5 op weg met de 

talenten van jouw kind in één 

van onze 11 basisscholen in 

Diest en omstreken. Onder de 

vlag van ‘De Kinderkosmos’ 

engageren al deze scholen zich 

om je kind te laten groeien en 

bloeien om zo de weg van 

morgen te kunnen inslaan. 

WELKOM 
In onze school 

 

 

De Kinderkosmos 

Samen ben je nooit alleen. In 
De Kinderkosmos gaan we er 
dan ook samen voor. Niet 
alleen omdat we zo onze 
slagkracht vergroten om onze 
missie van kwaliteitsonderwijs 
elke dag opnieuw te realiseren. 
Maar ook omdat we samen 
zoveel meer in beweging 
kunnen krijgen. Zoals de vele 
talenten van al onze leerlingen. 

 

 

 

 

Vrije Basisschool 
Onze-Lieve-Vrouw 

••• 

Rozenkranslaan 4b (lager) 
Basilieklaan 53  (kleuter) 

3270 Scherpenheuvel 
••• 

013 77 20 30 
••• 

info@basisschoololv.be 
••• 

www.basisschoololv.be 

 

 

Ons team laat elke dag voor elk 
kind een ballon op. 



Een ballonnetje 
oplaten betekent… 

Kinderen nieuwsgierig maken 
zodat ze telkens weer nieuwe 
dingen ontdekken, exploreren, 
experimenteren, uitproberen. 
 
De leerhonger van kinderen 
wakker maken. 
 
Daar zijn we sterk in!  

9 jaar lang... 

 Leren om te groeien 

 Ieder zijn ritme 

 Vernieuwend 

 Gedreven 

 Luisteren met je hart 

 Zin in leven 

 Zin in leren 

  

 

 

 

De kinderkosmos 

B bevlogen 
R ruimdenkend 

A authentiek 
V vernieuwend 
O ondernemend 

 

Heb jij ook zo’n zin in 
school? 

 
Wat heb je nodig? 

Een schooltas, een pennenzak, 
een brooddoos, een 
koekendoosje, een zwembroek 
of badpak, een donkerblauw of 
zwart turnbroekje en 
sportschoenen met kleurvaste 
zool. 
 
De rest krijg je op school. 

 
 

Schooluren 

 voormiddag namiddag 

maandag 08:50-12:00 13:00-15:45 

dinsdag 08:50-12:00 13:00-15:45 

woensdag 08:50-11:35  

donderdag 08:50-12:00 13:00-15:45 

vrijdag 08:50-12:00 13:00-15:00 

 


