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Hoofdschool
Basisschool: kleuter & lager

Kloosterstraat 29
9420 MERE
& 053/83 75 33
✉ vbsmere@yahoo.com

Wijkafdeling Bosstraat
Kleuterschool

Bosstraat 159
9420 MERE
& 053/ 83 74 83
✉ vbsmere@yahoo.com

Peuterhuis Anna
Peuterklas

Kloosterstraat 81
9420 MERE
& 053/42 53 67
✉ vbsmere@yahoo.com

Sind 2018 hebben we onze school uitgebreid met een toplocatie voor onze peutertjes. 
In onze volledig gerenoveerde villa is alles aangekleed en voorzien voor onze allerkleinsten. 
De ideale overgang tussen de kinderopvang en de kleuterklas!

Ook buiten is er een mooie speeltuin en een kunstgrasweide waar ze zich ten volle kunnen 
uitleven!

Peuterhuis ANNA
Onze peutertjes worden opgevangen in een 
aparte volledig gerenoveerde villa, dichtbij 
onze school. De kleuterjuffen verzorgen 
de kleintjes met de allergrootste zorg, 
ze voelen zich hier zoals thuis! 

Ontwerp en druk: 



Hoofdschool Basisschool: kleuter & lager
Onze hoofdschool biedt een veilige en zorgzame schoolomgeving aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Kwaliteit, verbondenheid, creativiteit zijn de waarden die we als rode draad in het werken aan de 
opdrachten willen meenemen. In wat we zeggen en doen proberen we deze waarden gestalte 
te geven zodat onze kinderen de kans hebben en krijgen om te groeien en zich te ontplooien tot 
gelukkige mensen. Ook ons pedagogisch project is gebaseerd op deze waarden.

Afdeling Kleuterschool Bosstraat
De wijkafdeling Bosstraat is een gezellige en kleinschalige school waar 
zowel kleuters als ouders zich onmiddellijk thuis voelen. Met ruime klassen, 
een bewegingslokaal en een speelplaats met speelweide is er volop ruimte 
voor de kleuters om zich te ontplooien.

Een nieuwbouw met polyvalente ruimte en eetzaal 
is in aanbouw. Opening in september 2022!

KWALITEIT

VERBONDENHEID

CREATIVITEIT

KWALITEIT
Samen leven en verantwoordelijkheid  
dragen met respect en waardering 
voor jezelf, de anderen, de omgeving, 
de natuur.

VERBONDENHEID
Samen leren in een zorgzame sfeer, 
met een vernieuwende, open kijk 
waarin kinderen kunnen groeien in 
zelfstandigheid.

CREATIVITEIT
Je kan en mag groeien, eigen 
mogelijkheden ontdekken en vorm 
geven.

• Landelijke ligging
• Kleinschalig en persoonlijk
• Gemakkelijk bereikbaar met 
 de fiets en te voet
• Overdekte speelplaats
• Nieuw sanitair blok
• Warme maaltijden
• Voor- en naschoolse opvang

Mooie speelweide

Onze kleuter- en lagere school 
behoort tot de scholengroep 

Priester Daens College.

NIEUW-
BOUW!

Priester 
Daens 
College

Kleuterklas

1e leerjaar

5e leerjaar


