
Voorbewaking (07.30u. – 8.25u.)

⇒ Breng je kind langs de hoofdingang tot in de kikkerklas. Vanaf 08.20u. 
spelen zij op de kleuterspeelplaats. De fietsen zetten we in de fietsenstalling 
op de speelplaats. 

          AFSPRAAK: Breng je kind tot in de klas en meld hen bij de leerkracht/  
          vrijwilliger.  
 
Ochtendspeeltijd (08.25u.-08.40u.) 

⇒ Zet de kleuters af aan de poort van de kleuterspeelplaats. De poort wordt 
voor u geopend om 8.25u. 

⇒ ENKEL de kleuters uit de vis-eend-of kikkerklas zet je af in de eigen klas, via 
de hoofdingang van de kleuterschool.  

⇒ Plaats de kleuterfietsen in de stalling op de speeplaats.  
⇒ AFSPRAAK:  

* Neem kort afscheid aan de poort en kom niet mee op de speelplaats. Dit geeft 
een beter overzicht voor de leerkracht en maakt het gemakkelijker voor de 
kleuter. 
* Kom op tijd! 
 

Middag (12.15u.) 

⇒ Haal je kleuter af via de hoofdingang van de kleuterschool tot aan de klas.  
⇒ AFSPRAAK:  

* Laat de leerkracht/vrijwilliger weten dat hij/zij weg is.  
* We gaan pas om 12.15u. naar de klas, ben je vroeger wacht je in de inkomhal. 

 
Middag (13.20u.) 

⇒ Zet je kleuter af aan de poort op de kleuterspeelplaats.  
⇒ AFSPRAAK: Zorg dat de leerkracht/vrijwilliger weet dat hij/zij er is. 

 
Einde school (15.30u.) 

⇒ Wij openen de poort van de gezamenlijke- en de kleuterspeelplaats voor 
u. Dan kan u uw kind afhalen aan de klasdeur van uw kind op de speelplaats. 

⇒ 2,5- en 3-jarige kleuters halen we af aan de buitendeuren van de klas op de 
kleuterspeelplaats. 

⇒ 4- en 5-jarige kleuters halen we af op het dak van de kleuterschool aan de 
buitendeuren van de klas, via de gezamenlijke speelplaats (net zoals nu). 
LET OP: om 15.40 komen de kinderen naar beneden, tichting nabewaking 
(worden pas om 15.45u. opgeschreven). 
 

Nabewaking (vanaf 15.45u. tot 16.30u.) 

⇒ Haal uw kind af, via de kleuterspeelplaats, aan de buitendeur van de kikkerklas 
(2,5- en 3- jarigen) of aan de schrijfdansklas (4-en 5-jarigen) of op de 
kleuterspeelplaats. 

⇒ AFSPRAAK: Laat de vrijwilliger altijd weten dat u uw kind afhaalt, zeg 
dag aan de vrijwilliger, laat de kleuter hen een handje geven en sluit 
steeds de poort van de speelplaats. 



	

Op vrijdag 2 februari 2018 om 16u houdt de lagere school een 
opendeurdag voor kleuters van de derde kleuterklas: al eens een 
lesje in het eerste leerjaar? Al een kennis maken met de dieren? 
Een beetje meer uitleg over de werking?.... Wees er dan zeker bij!

 
Ken je nog ouders die op zoek zijn naar een kleuterschool? Konden zij er vorige 
zaterdag niet bij zijn tijdens het infomoment? 
Nu zaterdag 3 februari 2018 om 10u geven wij graag nog een informatiemoment 
aan ouders van NIEUWE kleuters over de werking van onze kleuterschool.  

Op maandag 5 maart 2018 om 16.00u start Parkschool kleuter en lager met de 
algemene inschrijvingen. Nadien kan je op alle schooldagen tijdens de uren uw kind 
inschrijven.

Wat breng je mee bij inschrijving? 

Wanneer u uw kind wil inschrijven, gelieve de 
kids-ID of de ISI+ kaart van uw oogappel mee te brengen. 

… In alle Mortselse lagere scholen starten de inschrijvingen ook op maandag 5 
maart 2018 om 16.00 uur.  

Op woensdag 7 februari vieren we carnaval!  
De kleuters komen verkleed naar school komen en vieren 
feest!  
Op vrijdag 9 februari komen de studenten van Denise 
Gresiac onze kleuters schminken. (Indien uw kind allergisch is 
voor schmink, gelieve dit dan aan de klasjuf te melden)       
En dan… is het krokusvakantie!

	

Op tijd komen: 

⇒ De juffen starten graag de dag met de hele groep.  
⇒ Zo kan de kleuter rustig starten en dat is het begin van een leuke dag. 
⇒ Te laat komen stoort!  

Verloren voorwerpen:  

⇒ Er staat een verloren voorwerpenboom in de inkomhal, kijk er 
af en toe in. (Er komt snel een nieuw systeem op de 
speelplaats). 

⇒  Afspraak: voorzie de kledij van je kinderen van naam. Zo komt het meteen 
terug bij je kind. Handig toch? 
 

 



Gezonde school:  

⇒ Wij brengen op woensdag en vrijdag een stuk fruit mee van thuis. 
Koeken worden terug meegegeven! 

⇒ Op donderdag krijgen de kleuters een stuk fruit: oog voor lekkers. 
⇒ Bij verjaardagen: een droge cake (of met vruchten in) geen taarten met te veel 

slagroom of chocolade.  
 

Reservekledij: 

⇒ Wanneer uw kind een ongelukje heeft gehad, krijgt u de 
vuile kledij mee naar huis en draagt uw kind reservekledij 
van de school.  
Gelieve deze gewassen terug naar de school te 
brengen!  
 

Turnen:  

⇒ Wij turnen op onze blote voeten 
⇒ Gelieve de kinderen gemakkelijke schoenen aan te doen: met 

rits, velcro,…  
⇒ Vermijd kousenbroeken op de dag dat ze turnen! 

 

Dank u om hier samen werk van te maken… 

 

Van maandag 12 februari tot vrijdag 16 februari is het krokusvakantie 
en is het geen school: geniet er van! 

 

 


