Betreft data bijeenkomsten STOP 4-7 Zuid Limburg
Beste ouder(s), leerkracht(en) en directie,
Vooraleer we van start gaan met de stoptraining, geven we jullie een overzicht van de data
waarop de stopsessies in Zuid-Limburg voor het voorjaar van 2022 doorgaan.
De trainingsfase bestaat uit 10 kindtrainingen, 6 ouderbijeenkomsten en 4
leerkrachtbijeenkomsten. De trainingsfase duurt 10 weken.
Afhankelijk van de Coronamaatregelen kan het zijn dat deze planning nog verandert. In dat
geval zullen wij jullie tijdig informeren.
Kinderen (maandag)
26.09.22
03.10.22
10.10.22
17.10.22
24.10.22
07.11.22
14.11.22
21.11.22
28.11.22
05.12.22
Kinderen
Telkens van 9u30 tot 15u
CKG Molenberg
Gansbeekstraat 51
3740 Bilzen
Parking Vlinderhof!

Ouders (maandag)

Leerkrachten (woensdag)
28.09.22

03.10.22
12.10.22
17.10.22
Herfstvakantie
07.11.22

09.11.22

21.11.22

23.11.22

05.12.22
Nog af te spreken
Ouders
Telkens van 13u tot 15u
Evangelische kerk
Spurkerweg 25
3740 Bilzen
Parking Vlinderhof!

Leerkrachten
Telkens van 9u tot 12u
CKG Molenberg
Gansbeekstraat 51
3740 Bilzen
Parking Vlinderhof!

Parking te Vlinderhof: volg te voet de borden ‘STOP 4-7’ richting het CKG
Tijdens de training doen we regelmatig een huisbezoek en plannen we enkele observaties in
de klas. Daarnaast mogen jullie, na afspraak, een kijkje nemen in onze klas. We werken met
een heen-en-weer-schriftje waar jullie, als ouder(s) en leerkracht(en), al jullie ervaringen in
kunnen noteren. Voor het totaalpakket wordt via factuur een éénmalige vergoeding van
€ 20 gevraagd per ingeschreven kind. Kopieën, tussendoortjes en drank voor tien keer zijn
inbegrepen in deze prijs en worden door STOP 4-7 voorzien. Boterhammetjes worden van
thuis uit meegegeven.
Als u vragen heeft, kan u ons steeds contacteren op het nummer 089 73 00 80 of via mail op
stop4-7@ckgmolenberg.be .
Met vriendelijke groeten,
het STOP 4-7 team van Zuid-Limburg: Ceres, Steffi, Sigrun en Veerle
Plannetje met locatie van parking Vlinderhof: zie ommezijde.

LEGENDE:

BILZEN CENTRUM

= parking op Vlinderhof: volg te voet de borden ‘STOP 4-7’ richting het
CKG

= wandelpad naar het CKG

TIP: vindt de GPS ‘Vlinderhof’ niet?
Geef dan ‘Spurkerweg 21’ in. Je komt dan uit aan de ingang van onze parking ‘Vlinderhof’
(aangegeven met pijl ‘STOP 4-7 Zuid-Limburg’).

