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Update Primair Onderwijs aan kinderen uit
Oekraïne binnen regio SWV PO De Kempen
Update13 mei 2022

Waar kunnen Oekraïense kinderen die gevestigd zijn in de regio
van SWV PO De Kempen naar school?
Dit is afhankelijk in welke gemeente de kinderen verblijven.
1. Oirschot, Veldhoven, Waalre à COL-EINDHOVEN
Kinderen die worden ingeschreven bij de gemeenten Oirschot,
Veldhoven of Waalre kunnen vanaf 11 april gebruik maken van de COLEindhoven
-

-

Adres Broodberglaan 3, te Eindhoven (telefoonnummer: 0402645399).
Aanmelden via e-mail: col@silfo.nl
o Schrijf in de e-mail uw naam, de naam, leeftijd van u kind (of
kinderen), uw adresgegevens en uw contactgegevens (e-mail en
telefoonnummer). U krijgt dan per e-mail een
aanmeldformulier dat u volledig ingevuld kunt retourneren
naar hetzelfde e-mailadres.
o Als alles goed is ingevuld ontvangt u een bevestiging. Als er
gegevens ontbreken, neemt de school contact met u op.
o Zodra duidelijk is op welke datum de lessen voor uw kind (of
kinderen) beginnen, neemt de school contact met u op. U krijgt
dan een uitnodigingsbrief met uitleg over schooltijden e.d.
De schooltijden van de COL-Eindhoven zijn: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur en op woensdag van
09.00-12.15 uur..

2. Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel de Mierden à COLKEMPENGEMEENTEN
Vanaf 9 mei 2022 (eerste maandag na de meivakantie) geldt dat kinderen
die verblijven in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel de
Mierden gebruik kunnen maken van de COL-Kempengemeenten.
-

Adres: Burgemeester Goossenstraat 48, 5531 HE Bladel. Dit is een
voormalige SBO school in het centrum van Bladel. Zodra deze locatie in
gebruik genomen is wordt het telefoonnummer doorgegeven.
Aanmelden: e-mail: Aanmeldenoekraine@kempenkind.nl
o Schrijf in de e-mail uw naam, de naam, leeftijd van u kind (of
kinderen), uw adresgegevens en uw contactgegevens (e-mail en
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-

telefoonnummer). U krijgt dan per e-mail een
aanmeldformulier dat u volledig ingevuld kunt retourneren
naar hetzelfde e-mailadres.
o Als alles goed is ingevuld ontvangt u een bevestiging. Als er
gegevens ontbreken, neemt de school contact met u op.
o Zodra duidelijk is op welke datum de lessen voor uw kind (of
kinderen) beginnen, neemt de school contact met u op. U krijgt
dan een uitnodigingsbrief met uitleg over schooltijden e.d.
De schooltijden van de COL-Kempengemeenten zijn: maandag t/m
vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.

3. Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende à COL-A2
GEMEENTEN
Vanaf 9 mei 2022 (eerste maandag na de meivakantie) geldt dat kinderen
die verblijven in de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en HeezeLeende gebruik kunnen maken van de COL-A2-Gemeenten. Deze COL is
gekoppeld aan basisschool De Opstap in Maarheeze.
-

-

U kunt uw kind hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar
aanmeldenoekraine@skozok.nl. In deze e-mail zet u:
• Naam van uw kind (of kinderen)
• de leeftijd van uw kind (of kinderen)
• adresgegevens
• telefoonnummer
U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging.
Basisschool De Opstap (uit Maarheeze) neemt vervolgens telefonisch
contact met u op voor een intakegesprek en rondleiding op school. U
krijgt dan uitleg waar de school staat, wat de lestijden zijn en met welk
vervoer uw kind naar school kan reizen.
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