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SPIL Fellenoord
Doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar
Een SPIL centrum is een brede school, waar alle voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één
dak zijn te vinden. School, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang werken hier nauw
met elkaar samen. Daardoor kunnen wij, als samenwerkende professionals/partijen, een doorgaande lijn
bieden voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Elk kind is hierin uniek. We gaan op een sfeervolle manier met
elkaar om waarin rust en structuur als basis aanwezig zijn.
Partners
De partners van SPIL Fellenoord zijn:
-Basisschool Fellenoord geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De schooltijden vindt u in
deze brochure.
- Korein vangt kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij hebben
een dagarrangement. Daarnaast bieden wij de kinderen die dit nodig
hebben, een extra aanbod op Nederlandse taal. Ook heeft Korein een
aanbod om de kinderen na school op te vangen. De tijden vindt u in
deze brochure. Ook verzorgt Korein naschoolse activiteiten voor de
kinderen die op basisschool Fellenoord zitten.
- Het T+Huis verzorgt ook naschoolse activiteiten.
Rust, structuur en duidelijkheid
Om de rust en structuur te bevorderen hanteren wij een drietal regels.
Daarmee willen we kinderen correcte en prettige omgangsvormen
"bijbrengen" en het belang onderstrepen dat iedereen daar persoonlijk
zijn steentje aan kan bijdragen. Deze regels heten “schoolregels”, maar
worden door alle partners gehanteerd.
Missie.
Binnen SPIL Fellenoord is het kind het belangrijkst. SAMEN met ouders bieden wij een veilige en sfeervolle
werk- en leeromgeving waarin elk kind zijn of haar eigen talenten kan ontwikkelen. SPILFellenoord staat
stevig verankerd in de wijk.

Praktische zaken voor ouders:
 Schoolgegevens :
Basisschool Fellenoord
Hemelrijken 310
5612 WS Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2432289
Email: fellenoord@skpo.nl
Website: www.spilfellenoord.nl
 Onze schoolgids kunt u vinden op onze schoolwebsite.
 De school werkt met een continurooster.Dat betekent: de kinderen eten, drinken en spelen onder
professionele begeleiding op school.
 De school hanteert een nieuwsbrief voor ouders en kinderen. Deze nieuwsbrief noemen wij het
Fellenoortje. Deze ontvangt u via de email, maar u kunt via de schoolwebsite deze ook digitaal
lezen.


Gegevens Kinderopvang:
Korein Kinderopvang
Hemelrijken 310
5612WS Eindhoven
Telefoonnummer:040-2430462
Email: hemelrijken@koreinkinderplein.nl
Website: www.koreinkinderplein.nl

Onze schooltijden.
Lesrooster
Dag

Kleine pauze

Maandag

Ochtendblok
deel 1
08.30 – 10.00

Lunch

Grote pauze

Middagblok

10.00 – 10.15

Ochtendblok
deel 2
10.15 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.30

Dinsdag

08.30 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.30

Woensdag

08.30 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 12.15

Donderdag

08.30 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.30

Vrijdag

08.30 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.30

Onze kinderopvangtijden.
De kinderopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.30 uur – 18.30 uur. Binnen deze tijden wordt er ook
peuterspeelzaalwerk aangeboden. U kunt het beste contact opnemen met Korein hiervoor.

