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Beste ouder(s), 

 

Graag willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie (opnieuw) in onze school stellen.  

Wij willen er met de kleuters een fantastisch schooljaar van maken! 

 

1. Ons team 

 Juf Peggy 

 Knorretjes en konijntjes: maandag en dinsdag 

 Poohberen en tijgers:  woensdag (om de twee weken) 

 

 Juf Melissa 

 Knorretjes en konijntjes:  woensdag, donderdag en vrijdag 

 

 Juf Silvia 

 Zorg: dinsdag- en donderdagvoormiddag 

 Ondersteuning  + SES: maandag- en vrijdagvoormiddag 

 

 Juf Karolien 

 Poohberen en tijgers: maandag-, dinsdagvoormiddag, woensdag, 

donderdagvoormiddag en vrijdag 

 Bureau: maandag-, dinsdagnamiddag, woensdag (om de 2 weken) en 

donderdagnamiddag 

 

 Juf Régine 

 Administratieve medewerker: woensdag van 7.30u - 12.30u 

 

2. Praktische informatie 

 Schooluren 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.40u - 11.55u en 13.15u - 15.35u 

Woensdag: 8.40u - 12u 

 

 Voor- en naschoolse opvang 

De voorschoolse opvang is gratis en begint om 7.30u. Deze gaat door in de klas van de juf:  

  * Maandag: juf Karolien of juf Peggy 

  * Dinsdag: juf Silvia 

  * Woensdag: juf Peggy of juf Melissa 

  * Donderdag: Juf Karolien 

  * Vrijdag: juf Melissa 

  

De naschoolse opvang is betalend (0,80 euro per begonnen halfuur) en begint om 16u. 

Deze gaat door in de klas van juf Karolien. De naschoolse opvang eindigt om 17.30u. 

 

Opnieuw vragen wij jullie om minstens één dag op voorhand te verwittigen indien je 

kleuter(s) in de naschoolse opvang moet blijven. 

 

Jullie krijgen ook nog een apart blad mee met de data waarop er geen naschoolse opvang is.  
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 Turnen 

Maandag 13.15u - 14.05u (juf Peggy) 

Woensdag 11.05u – 11.55u (juf Karolien) 

Donderdag 13.15u - 14.05u (juf Melissa)  

 

Wil je ervoor zorgen dat je kleuter voor het turnen makkelijke kledij aanheeft? 

(geen rok of kleedje, sandalen, slippers) 

 

 Uitstappenkaart (45 euro) 

Wij werken opnieuw met een uitstappenkaart. Deze kan volledig betaald worden in 

september of in twee schijven (25 euro in september, 20 euro in januari). Deze kaart 

kan je terugvinden in het heen-en-weerschriftje. Wij duiden hierop aan welke uitstappen 

we hebben gedaan en hoeveel ze kosten. De geplande uitstappen vind je ook terug in de 

informatiebrochure. 

 

Geplande uitstappen eerste trimester: 

 oktober 2018: herfstwandeling/uitstap naar het Abdijpark  

 11 december 2018: toneel “Pluche” door Speelman in het Arjaantheater 

 

Sommige kleuters hebben nog geld over van de uitstappenkaart van vorig schooljaar.  

Zij betalen dus geen 45 euro! 

Het bedrag dat nog betaald moet worden staat ingevuld op de laatste bladzijde. 

 

 Maaltijden en soep (*) 

De kleuters kunnen ’s middags warm eten (soep + maaltijd) of enkel soep drinken. 

De warme maaltijd kost 2,75 euro en de soep 0,50 euro per dag. Deze worden geleverd 

door traiteur Ronny. Graag weten wij voor 8u ’s morgens of je kleuter hiervan gebruik wenst 

te maken. 

 

 Drank op school (*) 

Op school kunnen de kleuters fruitsap of water verkrijgen. Wij werken hierbij met een 

drankenkaart. De drankenkaart kost 10 EUR. Daarmee kunnen de kleuters 20 keer een 

drankje krijgen. Als de drankenkaart vol is, wordt deze meegegeven met de kleuters, zodat 

u weet dat u een nieuwe drankenkaart dient aan te schaffen. 

 

Indien uw kind zelf drank meebrengt, mag het melk, water, fruitsap, chocomelk of 

groentesap zijn.  

Niet toegelaten: Fristi, sportdrank zoals Aquarius of Extran, frisdranken (Cola, Fanta, ...) 

 

 Abonnementen (*) 

De kleuters kunnen zich abonneren op een aantal tijdschriften of voorleesboeken: 

 * Tijdschriften 

    Doremini (knorretjes en konijntjes) 

    Doremix – 5x Doremini + 5x Doremi (poohberen)  

    Doremi (tijgers) 

 

Je kan kiezen uit een jaarabonnement (36 euro) of een trimesterabonnement (17 euro 

1e trimester, 12 euro 2e trimester, 12 euro 3e trimester) 
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 * Voorleesboeken 

    Leesbeestje (knorretjes en konijntjes): 4 boeken  24 euro 

    Leesknuffel (poohberen en tijgers): 5 boeken  39 euro 

 

 Tutti Frutti (*) 

De kleuters kunnen 30 weken lang genieten van een lekker stuk fruit of groente. Hiervoor 

werken we samen met de Geuzenhof, die dit komt leveren elke dinsdag (oktober - mei). 

Een abonnement op Tutti Frutti kost 5 euro. (Dankzij een extra subsidie van het ministerie 

kost dit abonnement minder dit schooljaar) 

 
(*) Niet-verplichte aankopen! 

 

 Verjaardagen 

Als je kleuter jarig is, wordt dit natuurlijk ook op school en in de klas gevierd! Jullie mogen 

de juffen hierover zeker aanspreken. De kleuters mogen vrij kiezen wat ze meebrengen, 

het enige wat we niet doen zijn individuele pakjes uitdelen aan de andere kleuters. We 

vinden het fijner om samen met de kleuters te smullen van een lekkere cake, ijsjes, … . 

 

 

3. Vervoer voor uitstappen 

Voor de schoolreis doen wij een beroep op een busmaatschappij. Voor de kleinere 

uitstappen voorzien wij zelf in het vervoer. Graag rekenen wij ook op de (groot)ouders om 

eventueel kinderen mee te vervoeren. Indien je dus beschikbaar bent om kinderen mee te 

vervoeren, mag je dit altijd laten weten aan de juffen. Jullie krijgen hiervoor ook tijdig een 

briefje mee. 

 

4. Enkele belangrijke data voor het eerste trimester 

 

vrijdag 21/9 om 19.30u Infoavond alle ouders (geen kleuters) 

maandag 8/10 Lokale verlofdag vrijaf  

woensdag 17/10 Pedagogische studiedag vrijaf voor alle kleuters 

vrijdag 26/10 Halloweenfeestje op school alle kleuters 

27/10 - 4/11 Herfstvakantie 

maandag 5/11 Instapdag nieuwe kleuters kinderen geboren t.e.m. 5/5/16 

vrijdag 23/11 Grootouderfeest vanaf 14u 

zaterdag 24/11 Spaghettifestijn 

donderdag 6/12 Bezoek van Sinterklaas! alle kleuters 

dinsdag 11/12 Toneel Pluche – Speelman in het Arjaantheater 10.30u 

maandag 17/12 Oudercontact  alle ouders (geen kleuters) 

19/12 Kerstfeestje op school alle kleuters 

22/12 - 06/01 Kerstvakantie 

 

5. SES en zorg. 

Opnieuw zal juf Silvia de SES- en zorguren voor haar rekening nemen. Uw kind zal af en toe 

eens bij juf Silvia gaan. Zij oefent met de kleuters, speelt spelletjes, voorziet extra uitdagende 

activiteiten, … enzovoorts. 
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Sommige kinderen die bij juf Silvia gaan, hebben een SES/Zorg schriftje. Wij willen u vragen om 

dit schriftje steeds mee te geven met u kind, zo kan juf Silvia invullen welke activiteit ze 

gedaan heeft met uw kind. U mag deze activiteiten zeker thuis herhalen! 

 

Als je graag nog tips krijgt, een vraag hebt i.v.m. een activiteit of iets wil bespreken met juf 

Silvia, mag je haar daarvoor zeker aanspreken! 

 

 

Gelieve onderstaande brief in te vullen en zo snel mogelijk mee te geven met uw kind 

Het geld mag je in een briefomslag steken of overschrijven op BE56 0017 8740 8488 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Juf Peggy, juf Régine, juf Silvia, juf Melissa en juf Karolien 
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Ondergetekende, …………………………………..…………………………………………… ouder(s) van  

 
 

………………………………………………………………………… uit de knorretjes konijntjes poohbeer

 tijgerklas 
 

 

Tutti Frutti (5 EUR/schooljaar) 

0 neemt deel aan de fruitactie en geeft het geld onmiddellijk mee 

0 neemt niet deel aan de fruitactie 
 

 

Drankenkaarten (10 EUR) 

0  koopt een drankenkaart en geeft het geld onmiddellijk mee 

0 koopt geen drankenkaart 
 
 

Doremini/Doremix/Doremi (36 EUR-jaarabonnement, 17 EUR-abonnement 1e trimester) 

0 neemt een  0 jaarabonnement voor zijn/haar kind op 

   0 trimesterabonnement  

     0  Doremini 

     0  Doremix 

     0  Doremi 

0  neemt geen abonnement op Doremini, Doremix, Doremi 

 
 

Leesbeestje (knorretjes en konijntjes) 24 EUR 

0 neemt een abonnement op Leesbeestje  

0  neemt geen abonnement op Leesbeestje 

 
 

Leesknuffel (poohberen en tijgers) 39 EUR  

0 neemt een abonnement op Leesknuffel  

0  neemt geen abonnement op Leesknuffel 

 

Uitstappenkaart (45 EUR) 

0 betaalt de uitstappenkaart in één schijf  

0 betaalt de uitstappenkaart in twee schijven  

0 heeft nog geld over van vorig schooljaar en betaalt ………….. euro voor de uitstappenkaart  

  

Toestemming foto’s 

0 geeft toestemming tot het plaatsen van foto’s van het kind op de website 

0 geeft geen toestemming tot het plaatsen van foto’s van het kind op de website 

 

0 geeft toestemming tot het nemen van foto’s door de fotograaf (april-mei) 

0 geeft geen toestemming tot het nemen van foto’s door de fotograaf (april – mei) 

 

Handtekening ouder (s) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Beste ouder, 

 

Onze school neemt dit jaar opnieuw deel aan het Tutti Frutti – project (hopelijk mogen we op veel inschrijvingen 

rekenen, de juffen doen alvast mee!) 

Voor slechts 5 euro kan uw kind gedurende vanaf oktober (tot mei) op dinsdag genieten van een lekker stuk 

fruit of groente op school. De fruithandelaar zorgt voor een variatie van vers kwaliteitsfruit en -groenten. 

 

Kinderen vinden fruit wel lekker, maar eten het veel te weinig. Door samen fruit te eten en er in de klas extra 

aandacht aan te besteden, hopen we mee te helpen om dit te veranderen. Eén keer per week fruit eten is 

natuurlijk niet genoeg, maar het is al een mooie stap in de goede richting. Elk kind zou dagelijks 2 stukken fruit 

moeten eten. 

 

Enkele tips: 

 Als uw kind momenteel geen fruit eet, heeft het geen zin om het te verplichten dagelijks 2 stukken te 

eten. Laat uw kind meebepalen wat het zich als doel stelt. Bijvoorbeeld elke dag een stuk fruit mee naar 

school. 

 Denk even na over mogelijke veranderingen thuis, bijvoorbeeld één keer per week een fruitsalade 

maken of regelmatig een stukje fruit als dessert aanbieden. 

 Fruit zoals aardbeien en banaan zijn erg lekker bij de boterham. 

 Heel rijp fruit is misschien niet meer zo aantrekkelijk, maar is wel ideaal om een milkshake of smoothie mee 

te maken.  

 Rauwkost zoals kerstomaatjes, komkommer, een wortel of radijsjes kunnen perfect als tussendoortje. 

Omdat groenten iets minder energie leveren dan fruit kan u er nog een boterham of een glas melk bij 

geven. 

 Een kom verse groentesoep is een goede bijdrage aan de groente-inname. 

 

Tijdens het schooljaar zullen we extra aandacht besteden aan gezonde voeding. We zullen ook inspanningen 

doen om de kleuters te stimuleren meer groenten en fruit te eten. 

 

Als u nog vragen, suggesties of opmerkingen heeft, laat ze ons dan zeker weten! 

Met vriendelijke groeten, 

 

De kleuterjuffen 

 

 Tutti Frutti – Fruit op school is een initiatief van:              met financiële steun van: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


