
ZINDELIJKHEID 

Zindelijkheid is een belangrijke stap in de             

voorbereiding naar de kleuterschool. Ouders zijn de 

hoofdbegeleiders in het zindelijkheidsproces. 

Leerkrachten en ouders overleggen om samen te werken aan 

het zindelijkheidsproces. 

Breng reservekledij mee in een plastic zak (onderbroek, broek 

en sokken). Op alle kledij schrijf je de naam van je kind. 

ZORG 

De klasleerkracht probeert te voldoen aan de noden van ieder 

kind. De zorgleerkracht helpt de klasleerkracht in de klas. 

Je kan bij zorgcoördinator juf Fien terecht als je extra vragen 

hebt rond het leren en de ontwikkeling van je kleuter. 

Contactgegevens:  

fien.jonckheere@sintpieters.be of 0468 15 58 26 

 

 

ETEN EN DRINKEN 

Middagmaal 

Warme maaltijd: Er is een eigen schoolkeuken die op iedere 

dag warme maaltijden voorziet (betalend). De kinderen    

krijgen soep, warme maaltijd en een dessert. 

Boterhammen: De kinderen nemen eigen lunch mee en    

kunnen ook soep (betalend) en/of water krijgen. 

Tussendoortjes 

De kinderen drinken in de voormiddag chocomelk of  melk 

(betalend) en eten een koek (betalend). 

In de namiddag eten de kinderen fruit (zelf meebrengen). 

De kinderen kunnen doorheen de hele dag water drinken 

(gratis).  

Opvang 

De kinderen krijgen in de opvang een koek en melk of        

chocomelk (betalend). 

De kinderen mogen ook een eigen stuk fruit of een boterham 

meebrengen. 

COMMUNICATIE 

Je kan iedere dag met de leerkracht spreken:                  

‘s morgens tussen 8u20 en 8u35 of ‘s avonds tussen 16u00 en 

16u15. 

Je kan ook vragen of opmerkingen opschrijven via het heen-

en-weerschrift of mapje van je kind. Iedere ouder krijgt ook 

een Smartschool account, je kan via deze weg ook mailen 

naar de klasleerkrachten. Raadpleeg Smartschool via 

www.sintpieters.smartschool.be 

Op de infoavond in september vertelt de leerkracht hoe je het 

klasgebeuren kan volgen (een blog, Facebookpagina,       

Smartschool…). De leerkracht geeft je dan ook meer info over 

de klaswerking. 

Twee keer per jaar is er oudercontact. 

SPORT EN ONTSPANNING 

De kleuters sporten twee keer per week onder    

begeleiding van meester Fabrice of juf Evi. 

De kinderen van de derde kleuterklas gaan zwemmen. 

Jaarlijks worden sportdagen en andere uitstappen                    

(bv. schoolreis) gepland. 

MEEBRENGEN 

De kinderen brengen op maandag, dinsdag en don-

derdag fruit mee. Het fruit wordt thuis geschild en gesneden. 

Het fruit zit in een doosje waarop de naam van je kind staat. 

Peuters en de jongste kleuters uit de eerste kleuterklas     

kunnen slapen in de slaapklas. Ouders mogen een dekentje, 

knuffel en fopspeen meegeven voor tijdens het slapen. Op 

alle spullen schrijf je de naam van je kind. 

Eigen koek, snoep en frisdrank worden niet meegebracht. 

Speelgoed van thuis, knuffels en fopspenen blijven in de boe-

kentas. 

Peuters en kleuters die nog niet zindelijk zijn, nemen luiers en 

vochtige doekjes mee. 

07u30 - 08u20 opvang in speelzaal 

08u20 - 08u35 open onthaal 

ouders welkom in de klas 

08u35 - 10u45 klas 

10u45 - 11u00 speeltijd 

11u00 - 11u30 

11u00 - 11u05 

klas 

(woensdag) 

11u30 - 13u15 middagpauze: warme maaltijd 

of boterhammen 

13u15 - 14u30 klas 

14u30 - 14u45 speeltijd 

14u45 - 16u00 klas (niet op vrijdag) 

16u00 - 16u15 

14u55 - 15u10 

ophalen kleuters 

(vrijdag)  

16u15 - 18u30 

16u15 - 18u00 

opvang (ma-di-do-vr) 

(woensdag) 

SCHOOLUREN 

KLEDIJ  

De peuters en kleuters dragen geen uniform.  

Je schrijft de naam van je kind op alle kledij (pet, jas, 

trui…) 



 

 

Welkom in de 

kleuterschool! 

Een jaar vol nieuwe verhalen… 

Schooljaar 2020-2021 

VOOR MEER INFO …  
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WEETJES 

 Het jaarthema 2020-2021 wordt "Een jaar vol nieuwe verha-

len". We duiken een jaar lang in de boeken!  

 Ons schoolfeest gaat volgend jaar door op 29 mei 2021! 

 Het oudercomité organiseert voor de school allerlei leuke 

activiteiten, zoals: verkeersweken,  bloemenactie, fuif… 

Interesse om ook een handje te helpen? Mail dan 

(vrijblijvend) naar oudercomite@sintpieters.be 

 Onze school heeft ook een Facebookpagina: Sint-

Pietersinstituut Basisschool. Neem zeker een kijkje!  

 Daarnaast is er ieder jaar een jeugdboekenweek. Er wordt 

dan op school een boekenbeurs georganiseerd voor jong en 

oud. 

 Iedere vrijdag (8u-8u35) is er in de kleuterspeelzaal een 

koffiemoment voor alle ouders.  

 De kinderen uit de derde kleuterklas krijgen op het einde 

van het schooljaar hun diploma. Hun diplomafeest gaat 

door op 25 juni (voormiddag).   

 Vanaf 1 september 2020 zijn alle kleuters uit de derde kleu-

terklas leerplichtig. 

 

CORONAMAATREGELEN 

Bij de start van het schooljaar wachten we uiteraard de corona-

maatregelen af. Hierdoor kunnen misschien een aantal van 

onze geplande activiteiten niet doorgaan of zullen aanpassin-

gen nodig zijn. We hopen hiervoor op jullie begrip. 

NIET VERGETEN! 

 

 27 augustus: openklasdag van 16u00 tot 

18u00 

Kom samen met je kleuter langs in je 

nieuwe klas en leer je juf of meester 

kennen!  

 3 september: infoavond peuter en 1K om 

19u00 (enkel voor ouders) 

14 september: infoavond 2K en 3K om 

19u00 (enkel voor ouders)  


