vanaf het
3e leerjaar
basisonderwijs

Ik ben Kinaya en zit samen met
mijn tweelingzus op internaat.
Ik vind het internaat leuk. Op dinsdag- en donderdagavond
worden we extra verwend met een superlekkere warme maaltijd.
Er zijn eigenlijk twee internaten: zelf zit ik op internaat 2. Dit jaar startten
we daar met het internaat voor basisonderwijs en zijn er ondertussen vier kinderen.
We doen veel activiteiten en voor Halloween gaan we een spookje en
een pompoen van plastic bekertjes maken. We gaan ook met het hele
internaat op Halloweentocht.”
Wij hebben een juf voor ons alleen. Ze heet Katrijn.
Ik hoop dat je zeker naar het internaat komt. Als je in de lagere school zit, tenminste …
Vele groetjes Kinaya
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REGINA PACIS
‘T NIEUWLAND

Ik ben Sinaya en ik ben de zus van Kinaya. Wij zijn een tweeling. Ik ben negen jaar
en juffrouw Katrijn helpt mij heel goed, hoor. Dankzij juf Katrijn haal ik goede
punten. Ze is er enkel voor de lagere schoolkinderen. We doen ook sport-, creaactiviteiten, film en TV-kijken, bezoek aan de BIB of spelen met heel wat leuk
speelgoed in de ontspanningsruimte, gezeldschapsspelletjes of we gaan samen
naar de speeltuin. Ik vind het hier leuk. De opvoeders zijn lief en leuk, en de
andere kinderen ook. De opvoeders en de internen uit het secundair onderwijs
zorgen heel goed voor ons. Michelle is mijn internaatsmeter en dat is een heel
leuk meisje. Vroeger zat ik in Roeselare op internaat, maar hier is het plezanter
omdat er ook iemand van mijn school verblijft. Ik ga naar ‘t Nieuwland. Ik zal nog
een tip geven: kom zeker naar ons internaat!
Groetjes Sinaya Fery
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www.kliek.be

Vrije Basisschool
Heilige Familie

Vrije Basisschool
’t Nieuwland

Vrije Basisschool
Het Spoor

Vrije Basisschool
De Vlinder

Driesstraat 1
8700 Tielt
Tel. 051 40 47 50
info@vbsheiligefamilie.be

Ontvangerstraat 7
8700 Telt
Tel. 051 40 20 62
info@vbstnieuwland.be

Stationstraat 22
8700 Tielt
Tel. 051 40 62 63
info@vbshetspoor.be

Oude Pittemstraat 1
8700 Tielt
Tel. 051 40 15 90
info@blo-devlinder.be

www.sbrt.be
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De toegang tot het ene internaat bevindt
zich in de Oude Stationstraat 59
op wandelafstand van het station (400 m).
Het andere internaat is
gelegen in de Ieperstraat 32.

info
Ria Christiaens
T 051 42 71 91 • 0478 24 67 82
internaat.kso@molenland.be
Ieperstraat 32 • 8700 Tielt
www.ksotr.be/internaat

Ons internaat is een ‘echte tweede
thuis’ waar opvoeders de internen
in hun groei naar volwassenheid en
persoonlijke vorming bijstaan.
Vanaf het 3e leerjaar basisonderwijs zijn
kinderen welkom.

De kostprijs bedraagt 2.700 euro per schooljaar.
In de prijs zijn volgende zaken inbegrepen:
· ontbijt, middagmaal (op school), vieruurtje
en avondmaal
· bepaalde activiteiten
· verzekering
· wekelijkse poetsbeurt van de kamer
· onderhoud van de gemeenschappelijke delen
· verwarming, elektriciteit en water
· internet
· professioneel team

Wij streven naar een kwaliteitsvol
internaat in gedeelde zorg en
verantwoordelijkheid met de ouder(s),
de school en andere partners.
Onze gemotiveerde opvoeders geven

studiebegeleiding op maat van

faciliteiten

iedere intern.
Door een verbindende
communicatie met en tussen onze

onze visie

Aangename kamers

internen stimuleren we hen sociaal
vaardig te worden.
‘Gesprekken’, zowel individueel, in
groep als met ouders, staan bij ons
centraal.

met slaap- en studiegedeelte

Door een vast dagschema te hanteren,
bieden wij de internen een duidelijke
structuur aan.

voor onze internen

Na het studeren maken we uiteraard
ook tijd voor gezonde ontspanning
zoals crea-, cultuur-, sport- en
spelactiviteiten.

kostprijs
Wim Smet

Tom Creytens

Opvoeder internaat 1
0471 99 88 13

Hoofdopvoeder
0478 96 23 59

Ons enthousiast
internaatsteam

Gezellige leefruimtes
Tv-kamer en kleine zithoeken

Modern sanitair

Natasja De Vos
Opvoeder internaat 1
0471 99 88 13

Laptops van het internaat ter beschikking

Draadloos internet
Sportinfrastructuur van onze
verschillende scholen

Gezellige tuinen
Speelruimte
…

“Het is hier superleuk.
De opvoeders en kinderen zijn lief.
Ik heb een mooie kamer.”
sinaya Fery
9 jaar | ‘t nieuwland

Elke Van de Waeter

Katrijn De Smet

Opvoeder internaat 1 + 2
0471998813
Eerste verdiep internaat 2
0471 99 88 14

Opvoedster
basisschoolkinderen
0471 80 16 87

Lisa Hoste

Ria Christiaens

Francis Bergez

Opvoeder internaat 2
Eerste verdiep
0471 99 88 14

Internaatsbeheerder
0478 24 67 82

Opvoeder internaat 2
Tweede verdiep
0472 26 26 45

