AFWEZIGHEDEN BIJ LEERPLICHTIGE KLEUTERS
Vanaf 5 jaar: minimum 290 halve dagen aanwezig | vanaf 6 jaar: altijd aanwezig
Afwezig?
●
steeds school verwittigen + vanaf 6 jaar ook doktersbriefje of Z-briefje verplicht

●

Z-briefje = maximum 4 keer maximum 3 dagen met zaterdag en zondag inbegrepen

DRANK

Alleen water

FRUITDAG
Maandag & woensdag: alleen fruit (geen koek)
Kleuters: geschild fruit in een doosje

REFTERGEBRUIK

Basis reftergebruik: € 0,45 / dag
All-in reftergebruik (inclusief melk): € 0,75 / dag

HEEN-EN-WEER TASJE

Post eruit halen, tasje de volgende dag terug mee naar school geven

INKOM VAN DE SCHOOL

Kinderen: langs de grote poort op de speelplaats
Ouders: tijdens de schooluren langs de witte deur

AFHALEN VAN DE SCHOOL
Kleuters: op de parking om 15u15

KAARTJES AAN DE BOEKENTAS

Hang het juiste kaartje aan de boekentas van uw kleuter: oranje (naar Kadee), rood
(wachten op de bank), groen (ophalen aan schoolpoort)

KLEDIJ

Wel: verzorgde kledij, lusje aan jas
Niet: strand- of sportkledij, spaghettibandjes, teenslippers

KNUTSELMATERIAAL

Knipbaar karton kunnen we altijd gebruiken

LESUREN
Deuren open: 8u00
Voormiddag: 8u30 tot 12u05
Namiddag: 13u15 tot 15u20

MEDICATIE
Nooit medicatie, tenzij met voorschrift van de dokter en goedkeuring van directie
Medicatie steeds rechtstreeks aan de klasleerkracht bezorgen

OPVANG

Op school: vanaf 8u00 tot 15u35
Kadee Speelmicroob: op voorhand inschrijven (betalend) op
www.kinderopvangkadee.be/info/schooldagen

PARKEREN

Wel: op de grote parking aan de school
Niet: voor de schoolpoort

RESERVEKLEDIJ VOOR KLEUTERS

Extra meenemen voor op school: enkele broeken, sokken, onderbroeken, doos met
zakdoeken en vochtige doekjes

RIJEN
Kinderen van de rij worden overgezet aan: de fietsenstalling, de Lintsesteenweg, de Ring
en huisnummer 146 Mechelsesteenweg
Kleuters kunnen geen gebruik maken van de rij

SPEELGOED

Geen speelgoed meebrengen

SPORT

Kledij: sportieve kledij aandoen op die dag, op blote voeten
Wanneer:
●
Peuter- en eerste kleuterklas: maandag en dinsdag
●
Tweede kleuterklas: donderdag en vrijdag
●
Derde kleuterklas: woensdag en vrijdag

TEKENEN
Schrijf de naam van je kind op alles
vb. turngerief, doosjes, mutsen, jassen,…

KLEUTERTESTEN
Tweede kleuterklas: taal- en rekentest (afname in februari)
Derde kleuterklas (5-jarigen): taalscreening KOALA
Enkel indien nodig wordt u uitgenodigd voor een gesprek

VERJAARDAGEN

In de tweede en derde kleuterklas gaat de klaspop bij een verjaardag mee naar huis: graag
zorg voor dragen en de volgende dag terug mee naar school nemen
Traktaties: enkel verpakte traktaties die in de boekentas meegegeven kunnen worden
(geen cake, taart,…)

