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Beste ouders, 

De directeur, de leerkrachten, het schoolbestuur 

en de ouderraad van de Sint-Martinusschool, met 
haar kleuterafdelingen Don Bosco en Sint-Jan 
bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft en 
heten u en uw kind dan ook van harte welkom op onze 
school.  Vanaf vandaag zullen we samen werken aan 
het grootbrengen van uw kind(eren).  U kan er van 
overtuigd zijn dat wij van onze kant dit belangrijk 
werk met de grootste zorg zullen uitvoeren. 

Deze informatiefolder verschaft 
u de nodige inlichtingen omtrent 
het schoolleven en de 
activiteiten die wij organiseren. 

We raden u dan ook aan om hem 
eens goed door te lezen en te 
bewaren.  Indien u nog 
bijkomende inlichten wenst, kan u 
die steeds bekomen bij de 
titularis van uw kind, of bij de 
directie. 

We wensen u en uw kind een 
bijzonder toffe schooltijd toe! 

U. De Langhe, directeur 



   Van harte welkom, jonge vriend!  

   Kom je naar het eerste leerjaar,  
   dan gaat er een nieuwe wereld   
   voor je open  :  
   een wereld met cijfertjes  
   en letters,  
   een wereld met nieuwe vriendjes.  
   Misschien zal de aanpassing  
   wat tijd vragen,  
   maar wees gerust :  
   we zullen je helpen.  
  
   Je mag er zeker van zijn 
   het wordt vast een fijn schooljaar! 



Over onze school…  
Hoe  het groeide… 

 
Reeds lang is de naam "Martinusschool" in Beveren 
een begrip.  Onze school werd door de parochie 
opgericht in 1909 omdat er voor de jongens in de 
buurt geen vrij onderwijs beschikbaar was. 
Omdat de Sint-Martinusparochie de school oprichtte, 
gaf ze ook dezelfde naam aan haar jongensschool. Er 
was ook een schoolhuis  aan de school, dat bewoond 
werd door de directeur. Er werd begonnen met maar 3 
klassen... met samen meer dan honderd leerlingen. De 
school was dus vanaf het begin een voltreffer. 	
1973 bracht de fusie St-Lodewijk - St-Martinus. 
Samen wilden zij een sterker blok vormen en meer 
kansen geven aan onderwijsvernieuwingen: de eerste 
taakklas werd ingericht. 	
Sinds 1985 zijn ook meisjes welkom op de Sint-
Martinusschool. Momenteel zijn er bijna zoveel 
meisjes als jongens op school, zodat je echt van 
gemengd onderwijs kan spreken. 	
In 1997 werd de school grondig verbouwd en 
vernieuwd. 	
Op 1 september 2005 werden al onze  vrije scholen 
volwaardige basisscholen, die zowel kleuter- als lager 
onderwijs aanbieden. 	



Over ons  
onderwijsproject…  

Een school is niet enkel het gebouw waarin de 
leerlingen verzamelen om er naar de  meester of de 
juf te luisteren.  
Met "school" bedoelen we de leerkrachten, de 
directeur, de lessen, de opvoeding en de aandacht die 
we aan het kind schenken. Op school gebeurt héél wat 
méér dan luisteren en schrijven.  

Onze school is een vrije  katholieke school en dat 
betekent dat we bovenop wat hier net is aangehaald, 
nog iets meer bieden : een 
eigen levensdoel voor 
onze kinderen.  
We besteden 
aandacht aan de 
verstandelijke 
vorming, de 

De nieuwe SINT-MARTINUSSCHOOL was meteen 
een feit.  
In de Sint-Martinusschool zitten alleen kinderen van 
onze lagere school. In DON BOSCO en SINT-JAN 
zitten de kleuters van onze school. 



training van het geheugen, creatieve vorming, 
lichamelijke opvoeding en gevoelsvorming. We 
proberen bij te dragen tot een dankbare en hoopvolle 
kindertijd.  

Onze school hanteert hiervoor de leerplannen van de 
Centrale Raad van het Katholiek Lager Onderwijs.  

In de klassen worden aandachtig de mogelijkheden en 
moeilijkheden van elk kind gevolgd. Kinderen met 
leerachterstand of problemen worden door het 
zorgteam opgevangen. 

Op school is ook een zorgcoördinator aanwezig. Zij 
staat in voor het welbevinden van al onze 
leerlingen, ook op sociaal-emotioneel vlak. 
Zij begeleidt het leerlingvolgsysteem.  
Zij ondersteunt ook de andere 
leerkrachten en werkt heel nauw samen 
met de directie. 

In héél wat klassen worden leeruitstappen en 
studiereizen gehouden om de kinderen zo 
dicht mogelijk bij de realiteit te 
brengen en hun leefwereld te 
verbreden. Ze zijn een enorme 
verrijking van de lessen.  



Verkeersopvoeding is een vak dat in alle klassen aan 
bod komt.  
De kennis van verkeersregels, het inschatten van 
situaties en het nuttige inzien van de reden waarom 
we het verkeersreglement van jongsaf aan moeten 
naleven vinden we heel belangrijk.. Dit kan per slot van 
rekening een leven redden !  
Maar… de praktische inoefening, de ervaring opdoen 
en het goede voorbeeld zien, zijn zaken die we als 
school niet alleen kunnen. Hier is zeker een 
aanvullende taak weggelegd voor u, ouders.  

Gezondheidsopvoeding komt eveneens in elke klas aan 
bod. Zo bijvoorbeeld leren de kinderen van het eerste 
en het vijfde leerjaar hun tanden correct poetsen. 
Deze praktische lessen worden gegeven door de 
schooldokter. In het eerste en zesde leerjaar komt 
een verpleegster vertellen over hygiëne.  
De schoolarts geeft in het zesde leerjaar voorlichting. 



We vragen om op school géén chips of kauwgom te 
snoepen, en om op geregelde tijdstippen gezond te 
eten.  

Onze school is een katholieke school. 
Godsdienstbeleving is bij ons dus een belangrijke 
waarde. Vanuit deze levensvisie willen we de volgende 
waarden aan de kinderen aanbieden :  
 

vriendelijkheid en hartelijkheid 
eerbied voor elke mens en voor al wat leeft, dier en plant 
eerlijkheid en dankbaarheid 
belangeloze dienstbaarheid 
stilte bij een gebed 
deelname aan liturgische vieringen. 
zin voor de religieuze  dimensie  van ons bestaan. 

We streven tevens naar overleg en samenspraak tussen 
ouders, leerkrachten en directie.  Daarvoor worden er 
in de loop van het schooljaar oudercontacten, 
informatievergaderingen en, vergaderingen van de 
ouderraad georganiseerd.  
Een persoonlijk gesprek met de leerkracht is steeds 
mogelijk (buiten de lestijden) en liefst na afspraak.  



Zo loopt het:  
1. Afwezigheden  
 

Alle kinderen die zes jaar worden zijn leerplichtig. 
Dat betekent dat bij elke afwezigheid een correct 
document aan de school moet worden bezorgd.  
Om het spijbelen tegen te gaan, en om zeker te zijn 
dat àlle kinderen alle kansen krijgen, worden ENKEL 
DEZE afwezigheden BIJ WET aanvaard :  
- afwezigheid wegens ziekte  
- gewettigde afwezigheid van rechtswege  
- afwezigheid mits VOORAFGAAND akkoord van de  
  directeur  
- uitzonderlijke situaties  

De directeur is steeds op school te bereiken tijdens 
de schooluren, maar kan soms in "een andere" 
afdeling zijn...  
Graag rekenen we hiervoor op uw begrip.  

In een aantal klassen wordt beroep gedaan op de hulp 
van ouders voor het lezen en/of knutselen.   
Ook hierover zult u later meer horen. 



Afwezigheid wegens ziekte  

Dit kan door de ouders aan de 
school SCHRIFTELIJK worden 
gemeld als het kind slechts 1, 2 
of 3 opeenvolgende dagen ziek 
is. (Let op: een weekend telt 
mee voor de vier opeenvolgende 
dagen!) Bij een langere 
afwezigheid is een 
doktersattest 
noodzakelijk.  
Ouders kunnen in de loop van één volledig 
schooljaar slechts VIER KEER zelf een 
ziektebriefje schrijven. VANAF de VIJFDE 
afwezigheid moet steeds een doktersattest worden 
ingeleverd.  

Gewettigd van rechtswege  

Dit zijn omstandigheden die de wetgever aanvaardt :  
- begrafenis of huwelijk van een bloedverwant of 
iemand die onder hetzelfde dak leeft.  
- oproeping voor de rechtbank  
- maatregel in het kader van bijzondere jeugdzorg  
- onbereikbaarheid van de school (na brand, bij 
zware storm…) 
- beleven van feestdagen eigen aan de door de 

grondwet erkende levensbeschouwingen.  



Afwezigheid mits voorafgaande toestemming van de 
directeur  

Dit kan worden bekomen na het indienen van een 
schriftelijke verklaring of een officieel document.  

Voorbeeld :  
- bij een overlijden van een bloedverwant tot de  
tweede graad (niet de dag van de begrafenis zelf)  
- individuele selectie voor een culturele of sportieve   
  manifestatie (max. 10 halve dagen per schooljaar)  
- uitzonderlijke persoonlijke reden (max. 4 halve 
dagen per schooljaar)  

Uitzonderlijke situaties  

Dit geldt enkel voor binnenschippers en kermis- en 
circusexploitanten.  

Problematische afwezigheid  

Afwezigheden die niet voldoen aan een van 
bovenvermelde afspraken worden als problematisch 
omschreven. Dit wordt bijgehouden en er kunnen 
maatregelen genomen worden. 

  



2. Brengen en afhalen van de kinderen. 

Voor de schooluren verwijzen we naar het 
schoolreglement.  

Mogen we de ouders vragen om hun  kinderen slechts 
tot aan de schoolpoort te begeleiden ?  Ook bij het 
afhalen willen we vragen om niet op de speelplaats te 
komen.  

De kinderen worden door leerkrachten begeleid tot 
buiten, of in rangen tot over de dichtst bijgelegen 
kruispunten.  
Aan de schooluitgang moeten heel wat kinderen 
passeren. Mogen we dan ook vragen om deze vrij te 
houden ?  
Het spreekt vanzelf dat de kinderen geacht worden 
op tijd te komen. 

3. Dranken  

Elke schooldag is er melkbedeling in de klassen. De 
kinderen kunnen dan kiezen tussen AA-melk en water. 
Uw keuze duidt u aan op het bestelformulier, dat de 
kinderen mee naar huis brengen. 
Er mag ook van thuis enkel water of melk worden 
meegebracht.  



4. Eerste communie  

Voor de datum voor deze blije gebeurtenis 
voor de kinderen van het eerste leerjaar 

verwijzen we naar de parochie. 

5. Nodig voor de start van schooljaar  

Voor de zwemlessen (die twee-wekelijks en vanaf het 
eerste leerjaar doorgaan) is een zwempak en twee 
handdoeken in een zwemzak noodzakelijk. De 
badmutsen worden via de school in het zwembad 
besteld.  
Dan zijn er nog de turnlessen : een turnzak, 
turnpantoffels en een blauwe (of eventueel zwarte) 
turnbroek  volstaan. Het turntruitje wordt bij de 
turnleerkracht besteld en contant betaald.  
Mogen we u met aandrang vragen om alle kledij van een 
naam te voorzien? 

In de meeste klassen wordt ook gevraagd om één of 
twee ringmappen te voorzien.



6. Sinterklaas.  

De grote kindervriend 
bezoekt elk jaar alle  
afdelingen van onze 
school. U hoort er nog  
wel meer van !  

7. Gezondheid...  

We vragen dat elk kind steeds netjes gewassen en met 
een verzorgde haartooi op school komt. Indien uw kind 
problemen heeft i.v.m. zijn of haar gezondheid, is het 
aan te raden de betrokken leerkracht en de directeur 
hiervan op de hoogte te brengen.  
In geval van besmettelijke ziekte of hoofdluizen 
dient absoluut de directeur of de leerkracht 
ingelicht te worden!  

8. Vormsel  

De vormselcatechese en de eigenlijke viering hebben 
plaats in de eigen parochie.  

9. De schoolfotograaf  

Elk schooljaar komt de schoolfotograaf klasfoto's en 



individuele foto's nemen. U bent natuurlijk vrij om 
deze al dan niet aan te kopen.  
  
10. Kledij  

We vragen met aandrang om de kledij van de 
kinderen eenvoudig maar verzorgd te houden. Bedenk 
dat de kinderen met deze kledij een hele dag op 
school vertoeven.  
Klompjes en slippers kunnen we om veiligheids- 
redenen niet toestaan.  
Kousen worden (ook bij meisjes) sterk aangeraden, 
om verwondingen (blaren, schuur- en snijwondjes) aan  
de voeten te voorkomen.  
Wil er tevens a.u.b. voor zorgen dat de jassen voor-  
zien zijn van een lus. We verwachten ook dat elk kind 
minstens één zakdoekje bij zich heeft.  



11. Middagverblijf  

De kinderen kunnen hun meegebrachte boterhammen 
e.d. in de schoolrefter opeten. De kinderen kunnen er 
ook witte melk, plat water of bruiswater kopen.  
De kostprijs voor het blijven eten is € 0,50.  
Kinderen die regelmatig blijven, betalen dit via het 
bestelformulier van de school.  
Voor de dranken betaal je € 0,50.  Kinderen die 
regelmatig blijven betalen dit via het 
bestelformulier van de school.  
De inblijvers spelen (onder toezicht) tussen 12.15 u. 
en 13.10 u. buiten. Bij zeer slecht weer, blijven ze, 
onder toezicht, in de turnzaal of refter. 

12. Studieuitstappen.  

Modern en goed onderwijs is onderwijs waarin 
kinderen ervaren waarover ze leren. De lessen mogen 
niet wereldvreemd zijn. Daarom 
worden op onze school 
verschillende leeruitstappen 
ingericht. Natuurlijk 
verschilt doel en inhoud 
naargelang de klas. Meer 
informatie ontvangt u in 
de loop van het schooljaar 
zelf.  



13. Toezicht, Opvang & Avondstudie  

De kinderen hebben 's morgens vanaf 08.00 u. 
toegang tot de school. Voor vooropvang verwijzen 
we door naar ’t Ballonneke. 
De lessen eindigen om 15.30 u.(Op woensdag om 
12.05 u.) Er is elke lesdag avondstudie tot 16.30 u 
(St-Martinus). Hiervoor hoef je niet in te schrijven,  
je blijft gewoon (zelfs éénmalig) en je rekening komt 
op de schoolfactuur (€ 1,00 voor het eerste kind, en 
dan € 0,75 voor de volgende kinderen).  
De kleuters van de Sint-Janschool én de kleuters 
van de Don Boscoschool kunnen terecht in “Het 
Speelkasteel”  (’t Ballonneke) voor VOOR- en 
NAschoolse opvang. (Naschools tot 19.00u). 
De kinderen van St-Jan en Sint-Martinus worden 
tegen 08.30u naar de school gebracht, en na 
schooltijd (om 15.30u) 



opgehaald door de begeleiders van ’t Ballonneke. De 
kinderen van Sint-Martinus worden door de school 
begeleid naar St-Jan en kunnen daar aansluiten met de 
kleuters om samen naar Het Speelkasteel te gaan. 	
Na de avondstudie is er geen opvang of toezicht meer 
in de Sint-Martinusschool. Om 16.30 u wordt deze 
afdeling gesloten.  

14. Het C.L.B. (Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding)  

C.L.B. Ciamberlanidreef 9120 
Beveren.  03/755.58.69  
open van maandag tot 
vrijdag van 08.30 tot 12.00 
u. en van 13.15 u. tot 16.30 
u. (woensdag tot 18.45 u.)  

Ouders en de school kunnen beroep doen 
op deze dienst.  
Er wordt hulp geboden in geval van problemen rond 
schoolse prestaties en opvoeding.  

Op het einde van het zesde leerjaar wordt  in 
samenspraak met de ervaringen van de titularis en de 
prestaties in de klas dan een vrijblijvend advies gegeven 
over de studiekeuzes die het beste bij uw kind passen. 



15. Het rapport  

Hiervoor verwijzen we naar het schoolreglement. 

16. Schoolkrantje  

Driemaal per schooljaar verschijnt het schoolkrantje 
met daarin een aantal weetjes en nuttige informatie 
omtrent het schoolleven. Je kan dit op papier of 
digitaal lezen. (keuze meedelen via formuliertje in de 
klas) 

17. Schoolfeest  

In de loop van de maand maart houdt de afdeling Sint-
Martinus schoolfeest. De 
vorm is verschillend, de 
begeestering dezelfde !  
Het is een kennismaking 
met de school, de 
leerkrachten, de gebouwen 
en vooral onze eerste 
leerjaren. Het is ook een 
"traktatie" van de school 
naar haar leerlingen toe.  
Kom zeker eens langs, we verwachten jullie !  



18. De boekentas  

Geef je kind enkel die dingen mee naar school die 
NODIG zijn. Vermijd dus overbodig gewicht.  

De boekentas zelf zien we graag stevig en als het 
kan waterdicht.  

Rugzakken zijn niet toegestaan. De leerboeken die 
de school moet aankopen (en duur zijn) overleven 
zo'n rugzakken meestal niet.  
Zorg ook voor een naam in de boekentas, en liefst 
ook een adres. Kijk ook de sloten even na : zijn ze 
handig en sluiten ze goed?  
Indien je kiest voor een ransel (boekentas met 
draagriemen ) controleer dan de lengte van deze 
riemen. Draagt de boekentas goed?  
Kan hij gemakkelijk op de rug ? En van de rug ?  



19. Fietsen  

Als uw kind met fiets naar 
school komt, zorg dan dat 
de fiets in orde is : licht, twee 
remmen, zadelhoogte,banden, 
ketting-spanning...  
Indien U een fietsslot 
meegeeft, zorg dan voor een 
reservesleutel, of schrijf de 
cijfercombinatie van het slot 
op een kaartje.  
De fietsen mogen NIET op de 
speelplaats gebruikt worden.  

20. Tijdschriften  

Uw kind kan zich vrijblijvend abonneren op aangepaste 
lectuur en documentatie (niet verplicht). Dat gebeurt 
via de bestelformulieren die u zal ontvangen.   

21. Verzekering  

Alle kinderen zijn verzekerd voor ongevallen die zich 
voordoen in de school tijdens de schooluren ,  op 
leeruitstappen en activiteiten die de school buiten de 
lesuren organiseert. Ook zijn ze verzekerd  
op de NORMALE weg van en naar de school.  



De verzekering betaalt de medische kosten 
(lichamelijke letsels) terug voor dat deel dat uw 
ziekenfonds niet vergoedt. Brilglazen zijn volledig 
verzekerd, het montuur zelf voor een beperkt 
bedrag.  
Materiële schade (kleding, fietsen, …) is dus NIET 
verzekerd.  
Elk ongeval dient zo snel mogelijk ( binnen de 48 u.) 
aan de directeur te worden gemeld en gestaafd door 
een dokter, tandarts, ...  

22. Zwemmen  

We verwijzen hiervoor naar het schoolreglement. 



23. Inschrijvingen  

Bij de inschrijving dient een officieel document te 
worden voorgelegd dat de identiteit van het kind 
bevestigt en de verwantschap aantoont. 
(trouwboekje, geboortebewijs of inschrijving in het 
vreemdelingenregister) 
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar 
wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om 
les te volgen. Een jaartje langer in de kleuterschool , 
vervroegd naar de lagere school en een 8e jaar op de 
lagere school blijven kan uitsluitend in samenspraak 
met en na advies van de directie(s) en het C.L.B..  
De leerlingen zijn verplicht om alle vakken (en 
vakonderdelen) te volgen. Bij ernstige problemen 
hierbij raadpleeg je best de directeur.  
De ouders hebben het recht af te zien van medisch 
schooltoezicht en individuele C.L.B.-begeleiding. Deze 
weigering moet steeds schriftelijk gebeuren, en 
gericht zijn aan de directeur, bij wie je vooraf de 
nodige formulieren moet aanvragen.  

24. Veranderen van school…  

Iedereen kan in de loop van een schooljaar steeds 
veranderen van school. Hiervoor dien je aan de 
directeur een speciaal formulier te vragen dat door 
beide directies van de betrokken scholen moet 



ingevuld worden. Het origineel wordt bewaard op de 
NIEUWE school.  
De "oude" school kan een NEGATIEF advies 
uitbrengen m.b.t. de wijziging, maar de ouders 
kunnen tóch altijd, maar dan wel in het belang van 
het kind, van school veranderen.  

Neem steeds ruim vooraf contact met de directeur 
indien u in deze situatie verkeert.  

25. Info-avond.  

In de loop van (meestal) de tweede week van 
september kan u kennismaken met de leerkracht, 
het klas-lokaal en het lesprogramma van de klas van 
uw kind.  
U wordt hiertoe uitgenodigd met een aparte brief.  



26. Milieuzorg op school 

MOS is ook zaak van participatie. Directie, 
leerkrachten, ouders én kinderen denken samen en 
werken samen haalbare voorstellen uit waarmee we 
ons steentje kunnen bijdragen voor een beter en 
gezonder (leef)milieu. Het spreekt voor zich dat de 
participatie van de leerlingen wél haalbaar is in de 
lagere school, voor de kleutertjes is dit nog te 
moeilijk.  

We vragen 
vriendelijk, maar 
kordaat om afval 
te selecteren, 
zwerfvuil op de 
speelplaats te 
vermijden en de tuin en 
beplanting langs de inkom van de 
school afval-vrij te houden.  
De school is ook een recyclage-
inzamelpunt voor klein ict-materiaal, 
inktpatronen en batterijen. 
Iedereen mag dit bij ons gewoon 
afgeven, wij zorgen voor de 
recyclage. 



Wij vragen om rekening te houden met volgende 
aandachtspunten:  

- Brikverpakkingen en aluminiumfolie worden 
afgeraden, wie dit toch meebrengt moet dit 
meenemen naar huis  
- We vragen brooddozen en herbruikbare 
drankverpakkingen te gebruiken  
- We vragen de lln. om hun koeken in een doosje mee 
te brengen  
- Kauwgom op de speelplaats is niet toegelaten  
- Snoep wordt beperkt.  
- Er is een wekelijkse FRUITDAG. 
- Het GFT-afval wordt apart ingezameld.   
- Alle afdelingen hebben een compostcontainertje.   



Don Bosco beschikt zelfs over kippen om dit GFT-afval 
te verwerken.  
- In de St.-Martinusschool is er een compostbak  
- We proberen bewust om te springen met papier : bvb. 

recto-verso kopiëren, kladpapier gebruiken in de 
klas ....  

We willen echter de ouders niet te veel 
“verplichtingen” opleggen. We vragen enkel mee te 
werken aan een gezonde school.  We zijn er van 
overtuigd dat “een gezonde geest in een gezond 
lichaam” een lang leven zal hebben.  Laten we daar allen 
zorg voor dragen. Onze kinderen zullen er goed bij 
varen. 



27. Onze kleuters ( Don Bosco - Sint-Jan )  

Welkom !
Misschien kom je voor de eerste keer 

naar de kleuterschool, 
misschien ben je al eens geweest 

en heb je een lange vakantie achter 
de rug. 

Nu is het dan eindelijk zo ver… 
Naar school !!! 

Naar een nieuwe klas en een nieuwe 
juf ! 

Naar heel veel vriendjes om mee te 
spelen ! 

Wij vinden het fijn dat je komt 
en zullen je een onvergetelijke 

kleutertijd bezorgen ! 



Beste ouders,  

bedankt dat u voor onze school hebt gekozen en voor 
het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij bieden uw 
kapoen elke dag tal van ontwikkelingskansen aan.  
In de kleuterschool bestaat er geen leerplan, maar  
wel ontwikkelingsdoelen. Hiermee wordt aangegeven  
wat een kleuter allemaal moet ervaren en oefenen om 
de stap naar de lagere school te zetten.  

Onze kleuters 
zullen enorm 
veel leren op 
een speelse 
manier, ieder 
op zijn eigen 
tempo en dit in 
een ongedwongen 
sfeer.  
Ook opvoeden is onze taak en dat doen wij natuurlijk 
samen. We zullen er samen een fijn schooljaar van 
maken zodat uw kind zich bij ons ook “thuis “ zal 
voelen.  

* Brengen en afhalen :  

We brengen de kleuters ‘s morgens op de 
kleuterspeelplaats. U laat hem/haar dan zelf op de  



speelplaats gaan. Maak er een goede gewoonte van 
om op tijd te komen, en vergeet niet om het hek 
steeds te sluiten. 
Op het einde van de schooldag wacht U achter het 
hek en als alle kleuterklasjes buiten zijn,  kan U uw 
kindje afhalen.  
Wanneer de kleuters door andere personen worden 
afgehaald, verwittig dan op voorhand de juf of de 
directeur.  

Kleuters die niet op tijd worden afgehaald, worden 
opgevangen in "Het Speelkasteel" Eglantierlaan 1/1. 
Als je denkt iets later te zijn om je kind op te halen, 
bel dan even naar de school om af te spreken met de 
juf. 

* We werken samen met :  

- Het speelkasteel : tel 03/755.26.36  

* Drinken...  

De kleuters kunnen op school witte melk of water 
bestellen. Een drankje meebrengen (melk of water) 
van thuis mag ook, maar niet in blik of glas !  
Dit wordt dan gedronken in de voormiddag, samen 



met een gezonde koek (zonder chocolade) of een 
stukje fruit, wortel,  boterhammetje… 
In de eetzaal eten we onze meegebrachte 
boterhammen op en drinken we een drankje van thuis 
of van de school. Hier kan je kiezen uit witte melk of 
plat water.  
Bij zeer warm weer mogen de kleuters een klein flesje 
plat water meebrengen om af en toe eens van te 
drinken. Schrijf hier dan wel duidelijk hun naam op !  

* Bestellen en betalen...  

Drank kan - zoals in de lagere school - besteld worden 
via het bestelformulier en de betaling gebeurt via een 
overschrijving die de kleuter nadien dan ontvangt.  

* Kledij  

Ook hier gelden dezelfde afspraken als in de lagere 
school, maar we vragen uitdrukkelijk om de naam in de 
kleren te vermelden. Denk hierbij vooral aan jassen, 
sjaals, mutsen en 
handschoenen ! Hou er 
rekening mee dat de 
kledij vuil kan worden 
(spelen, schilderen,...) 



* Verjaardag  

Een verjaardag is een feest ! De jarige kleuter 
krijgt die dag extra aandacht en mag (vrijblijvend) 
de vriendjes in de klas trakteren.  
Deze traktatie moet natuurlijk gezond zijn, geef dus 
a.u.b. geen snoep mee.  
  
* Bij ziekte...  

Zieke kleuters horen thuis te blijven. Zij gaan zich 
in een drukke kleuterklas nog slechter voelen en 
maken ook de andere kinderen ziek.  
De kleuterjuf kan in principe NIET gevraagd worden 
om medicijnen aan de kleuters toe te dienen. Zij 
heeft daar geen bevoegdheid voor. Dit is een 
verantwoordelijkheid die volledig bij de ouders 
berust. Enkel als er een doktersbriefje kan worden 
voorgelegd waarin de toediening van het medicijn 
wordt beschreven, kan hiervoor een uitzondering 
worden gemaakt. 

* Contact  

De kleuterleidsters zijn een kwartier vóór en een 
kwartier na de schooluren steeds beschikbaar om 
eventueel iets te bespreken. U kan natuurlijk ook op 
een andere moment afspreken.  
In de loop van september is er - net als in de lagere 



school - een info-avond in de klas van uw kleuter.  
Er wordt in het voorjaar ook nog een oudercontact 
voorzien.  
U ontvangt tijdig de nodige informatie daaromtrent. 
  
* Inschrijfmomenten  

In de loop van een schooljaar zijn er verschillende 
inschrijfmomenten en kennismakingsmomenten voor 
kleuters (zie website voor de data). Wie hier niet op 
kan aanwezig zijn, kan altijd een afspraakje maken 
met één van de kleuterjuffen.




