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Prikbord Kleuterschool 

Praktische organisatie aandachtspunten 

 
Een goede samenwerking vraagt afspraken en aandachtspunten.  

 

Schoolrekeningen  

We geven 4 schoolrekeningen mee tijdens het schooljaar.   

Schoolrekening 1 week van maandag 7 november ‘22 

Schoolrekening 2 week van maandag 16 januari ’23 

Schoolrekening 3 week van maandag 27 maart ‘23 

Schoolrekening 4 einde schooljaar juni ‘23 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van je rekening, neem je contact 

op met de directeur. We zoeken samen naar een oplossing.  

 

Brengen van je kleuter 

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een goed toezicht op hun leerlingen. Zij 

rekenen echter op de medewerking van de ouders. 

Wij willen de ouders bedanken die hun kinderen tijdig op school brengen. Alle 

kleuters gaan binnen langs de nieuwe ingang van de kleuterschool. Je geeft je 

kleuter mee aan een van de poortouders (aan afdak ingang van de kleuterbouw). 

Zij brengen je kind naar de polyvalente zaal waar de leerkracht hen opwacht.   

Je haalt je kleuter op aan het raam van de klas. Indien iemand anders je kleuter 

ophaalt, gelieve dit tijdig te laten weten d.m.v een briefje op de brooddoos 

/fruitdoosje of een telefoontje aan het secretariaat.  

 

Ophalen van je kleuter 

12.05 u.: voor de kinderen die een halve dag 

naar school komen of thuis eten (op te halen 

langs de oprit aan de potlodenpoort en terug 

te brengen langs de ingang van de 

kleuterschool).  

Vanaf 15.25 u.: Via de ingang kleuterschool 

ga je tot aan het raam van de klas. 

Op woensdag: vanaf 11.55 u.: Via de 

ingang kleuterschool ga je tot aan het raam 

van de klas. 
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Ochtendtoezicht 

De leerlingen kunnen vanaf 8 u. terecht in de voorbewaking. Er wordt € 0,50 

aangerekend per beurt. Je gaat binnen langs de ingang van de kleuterschool. 

 

Middagtoezicht 

De kinderen kunnen blijven eten op school. De leerlingen betalen € 1 per beurt.  

Ze brengen een brooddoos (geen aluminiumfolie) mee waarop duidelijk hun naam 

vermeld is. Yoghurt, zuivelsticks, snoep … horen niet thuis in de brooddoos. 

Kleuters brengen dagelijks een eigen drinkbus met water mee naar de klas. 

Kleuters die onder de middagpauze thuis gaan eten, komen vanaf 13.15 u. terug 

naar school langs de potlodenpoort. 

 

Avondtoezicht 

Leerlingen kunnen tot 16.45 u. in de nabewaking op school blijven. Het 

avondtoezicht start om 15.45 u. tegen een vergoeding van € 0,75 per beurt. 

Ophalen in de nabewaking verloopt langs de ingang van de kleuterschool. 

 

Alle kinderen gaan om 16.45 u. mee naar het “IBO”. Dit is het Initiatief 

Buitenschoolse Opvang De Speelclub. Het “IBO” is gelegen in het Fort V. Ouders 

nemen zelf contact op met het IBO om zich te registreren.  

Koraal vzw | jeugd en welzijn 

otto veniusstraat 20 | 2000 antwerpen 

tel. 03/259.29.88 | 

info@koraal.be | www.koraal.be 

 

Fruitdag 

Op woensdag houden we fruitdag. De leerlingen brengen die dag geen koek mee 

maar enkel fruit of groente. In de klas besteden we aan deze gezonde eetgewoonte 

ook extra aandacht. 

Op school wordt niet gesnoept. De leerlingen mogen een droge koek in een 

koekjesdoos of fruit meebrengen.  

 

Verjaardag vieren 

Wanneer je kleuter jarig is, vieren we dit uitgebreid in de klas. Hier horen 

ballonnen, liedjes, kaartjes, slingers en feestneuzen bij. En natuurlijk ook iets 

lekkers! Er wordt niet getrakteerd met individuele cadeautjes, wel iets lekkers 

voor heel de klas. Spreek samen met de klasjuf af hoe je dit organiseert. 

Uitnodigingen voor feestjes is voor buiten het klasgebeuren.  

  

Speelgoed  

Meebrengen van thuis is niet toegestaan, enkel in samenspraak met de juf. In de 

klas is er een verscheidenheid aan materialen in alle vormen en kleuren.  
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Zindelijkheid 

 

Ongelukjes horen bij het ontwikkelingsproces en de 

kleuterjuf maakt daar geen punt van. Indien de 

zindelijkheid moeilijker verloopt of je hierover 

vragen hebt, willen wij je steeds helpen. De 

zorgcoördinator en leerkracht zullen luisteren en 

helpen door het aanbieden van hulpmaterialen en het 

maken van gezamenlijke afspraken. 

De kleuters komen met een onderbroekje en zonder 

pamperbroekje naar de school. 

 

Taalgebruik 

 

 

 

In de school spreken we Nederlands. Wij 

vragen ook de ouders in de school deze 

afspraak te respecteren.  Onze school staat 

open voor andere talen. Kleuters krijgen 

binnen de klas de mogelijkheid zich uit te 

drukken in hun eigen taal.  

    

 

 

 

 

 

 

Met de fiets naar school 

 

Wij vragen alle ouders zelf de fiets te controleren voordat hun kind ermee naar 

school komt. Bij een gebeurlijk ongeval kan de schoolverzekering pas 

tussenkomen indien de fiets aan de reglementering voldoet. De kleuters parkeren 

hun fiets in de fietsenstalling, links van de kleuterspeelplaats. 
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Wat met zieke kinderen ?  

 

Wanneer je kleuter ziek is, telefoneer je naar 

school. De secretaresse geeft de afwezigheid 

dan door aan de klasleerkracht. Zieke kinderen 

horen zeker niet op school, ze besmetten 

andere kinderen en zelf hebben ze rust nodig. 

De leerkracht mag medicatie geven mits 

schriftelijke toestemming van de dokter met 

vermelding van de naam van de medicatie, de 

dosis, periode van toediening 

en tijdstip van toediening (zie achteraan 

bijgevoegd document of op de 

website). Gelieve de medicatie ook in de originele verpakking mee te geven.  

 

Wanneer je kind tijdens de dag ziek wordt (koorts, braken, diarree…) of wanneer 

je kind iets ernstigs oploopt, brengen wij je zo vlug mogelijk op de hoogte om je 

kind af te halen.  

 

Een aantal besmettelijke ziekten moeten door de huisarts of de kinderarts aan de 

schoolarts worden gemeld. Het betreft: 
 buiktyfus, covid 19, difterie, escherichia coli, haemophilus influenza type B, hepatitis A, 

hepatitis B, pertussis (kinkhoest), mazelen, meningitis (hersenvliesontsteking),poliomyelitis 

(kinderverlamming) tuberculose, bof (dikoor) hoofdluizen, impetigo, scabies (schurft), 

scarlatina (roodvonk), schimmelinfecties, varicella (windpokken), voedselinfecties met als 

oorzakelijke kiemen: calciviriusinfecties, campylobacteriose, entamoeba histolytica infecties, 

giardiasis, rotavirusinfecties, salmonellose, shigellose, voedselintoxicaties, yeriniose, 

pneumokokkeninfecties, virale meningitis (hersenvliesontsteking). 

 

OPGELET!Voor de kleuters van de laatste kleuterklas 

 

Sinds 1 september 2020 is de leerplicht van 6 naar 5 jaar verlaagd. Iedere 5-

jarige moet iedere minstens 290 halve dagen op school zijn, al is maximale 

aanwezigheid het streefdoel. Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de 

directie welke afwezigheden aanvaardbaar zijn (bijvoorbeeld kinesitherapie of 

logopedie), maar afwezigheidsattesten zijn niet nodig. 

Is een 5-jarige geen 290 halve dagen aanwezig? Dan beslissen de klassenraden 

kleuter- en lager onderwijs of hij mag instappen in het lager onderwijs. Voor 

een Groeipakket moet een 5-jarige ook minstens 290 halve dagen aanwezig 

zijn. 

Elke afwezigheid wordt gewettigd. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijg 

je 4 briefjes die je kan gebruiken om een afwezigheid te wettigen van maximum 
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3 opeenvolgende dagen. Wanneer deze briefjes opgebruikt zijn, wettig je een  

afwezigheid (vanaf dag 1) met een doktersattest.  

 

Slaapklas 

 

Voor de allerkleinsten is er de mogelijkheid om een namiddagdutje te doen in het 

slaapklasje bij juf Ann. Meer informatie kan je krijgen van de klasjuf 

(juf.ann@olfaelsdonk.be) 

 

Turnen 

 
Wij hechten veel belang aan grove en fijne motoriek. Onze kleuters krijgen twee 

lestijden per week lichamelijke opvoeding van juf An, juf Lin of juf Lotte. 

Aangename kledij en soepele schoenen maken van deze momenten een fijn 

bewegingsfeest.   
 

 


