
 

Wegwijs in de kleuterschool van De Wijsneus 2020-2021 

 

 

 = om corona tegen te gaan, is deze afspraak belangrijk. 

 

 

Aankomst en vertrek naar school  

We promoten het STRAPPEN = STAPPEN of TRAPPEN 

Aankomst 

Tussen 08.30 en 08.45 uur 

Kinderen komen in de richting van de wachtrij naar de school. (pijlen op de 

grond) Ouders dragen een mondmasker en houden de nodige afstand. 

We komen binnen via het kleine poortje aan de kleuterschool. De poortwachter laat de 

kinderen binnen.  Een leerkracht begeleidt de instappertjes naar de klas. De klasleerkracht 

wacht de kindjes op in de klas en verwelkomt hen. De kindjes mogen vrij spelen in hun klas 

tot 08.45u. Dan begint de schooldag. 

Hou het afscheidsmoment kort voor een vlotte circulatie. 

Vertrek 

Kleuters staan op het belsignaal in hun rij met de juf aan het kleine poortje.  De 

kleuters van de derde kleuterklas wachten op hun ouders aan de grote poort. De 

ouder noemt duidelijk de naam en klas van het kind aan de poortwachter en vertrekt met de 

kleuter. 

De opvangjuf brengt de kleuters die naar de opvang gaan naar het opvangpoortje. 

Opvang (zie aparte bijlage)  

De vroege en late opvang is te Sinterviven. 

 

Fiets of step 

Fietsen of steps kunnen nu niet in de overdekte fietsenstalling wegens te veel 

circulatie. Je kan de fiets of step met een fietsslot parkeren in de fietsenstalling 

voor het vroegere klooster of naast de parking van de leerkrachten.  

Gemachtigd Opzichter (GO) 

Er is enkel een GO aan het zebrapad op de hoek van de straat. Oversteken kan pas als de 

GO op het midden van het zebrapad staat en teken geeft. 

Parkeren 

Parkeren mag op de rijweg aan onderbroken witte strepen, niet op parking van de 

leerkrachten of op andere privé-parkings, wel op het dorp vb. Sint-Genovevaplein, 

Melkerijplein en andere reglementaire plaatsen. 

Eten 

Voormiddagspeeltijd: voorgesneden fruit of groente in doosje. 

Middag: lunch in brooddoos 

De jongste kleuters eten aan de plooitafels in de gang. 

De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas eten in de klas of op de speelplaats. 



Kleuters die thuis eten, wachten aan de kleine poort en gaan naar huis als de leerkracht de 

kleine poort opent om 11u55, de leerkracht met toezicht opent de grote poort bij terugkomst. 

Namiddag: voorgesneden fruit of groente of droog koekje in doosje 

Geen snoep op school. Drank: water enkel in stevige, herbruikbare drinkfles. 

Oefen met je kleuter om koekendoos, brooddoos, drinkfles te openen en te sluiten. 

Geef je kleuter niet té veel eten mee.  

Zorg dat alles goed gemarkeerd is.  

Afval 

Breng geen afval mee naar school (wikkelpapiertje, plastic, folie, wegwerpflesjes, …), enkel 

herbruikbaar materiaal. Meegebracht afval gaat terug mee naar huis. 

We verzamelen dopjes voor sponsoring blindengeleidehonden en lege batterijen. 

De kinderen geven bij dit af aan de klasleerkracht.  

Verjaardag  

De kinderen of ouders delen geen uitnodiging uit in of aan de school. 

Wegens corona brengen de kleuters geen traktatie mee.  De juf zorgt voor een 

alternatief feestmomentje in de klas.  

Taal 

Kinderen nemen heel veel op in talige interactie. We promoten het gebruik van boekjes en 

sporen ouders aan dagelijks voor te lezen en met het kind over het boek te praten.  

Wat heeft een kleuter nodig? 

- kleine schooltas (geen trolley) 

- 2 x doos papieren zakdoekjes (meebrengen 1ste week van september) 

- drinkfles 

- lunchbox 

- 2 x fruit- of koekendoosje,  

- gepersonaliseerd fluo-hesje 

- laarsjes in stevige zak op tuindag. (zie contactboekje) 

Breng geen materiaal mee tenzij op expliciete vraag van de juf.                                 

De klaspop gaat dit schooljaar niet mee naar huis. 

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen met naam of met initialen kunnen we terugbezorgen aan 

de leerling. Andere gevonden voorwerpen geven we aan een goed doel. 

Markeer steeds jas, muts, hesje, brooddoos, drinkbus, koek/fruitdoosje, …  

Kledij 

Je kleuter komt naar school in kledij die tegen een stootje kan (knutselen, ontdekken, …) en 

draagt stevige speelschoenen. Op de ‘tuindag’ (zie contactboekje)  komt jouw kleuter met oude 

schoenen/ schoenen die vuil mogen worden naar school.  

In de gymles (zie contactboekje) is geen gymkledij nodig, wel kledij waarin je kleuter soepel kan 

bewegen. 

Bevestig handschoenen aan de jas. Oefen met je kind om jas, muts, handschoenen, laarsjes 

aan en uit te trekken. 

Ziek  

Bij afwezigheid is voor de kleuters van K1 en K2  geen (dokters)briefje nodig. We vragen wel 

om de juf op de hoogte te brengen via een mailtje.  



In de derde kleuterklas is er aanwezigheidsplicht. Een doktersbriefje is niet nodig. Maar 

ouders van deze kleuters moeten een afwezigheid onmiddellijk laten weten aan de directeur. 

hilde.marijns@gvbsoplinter.be 

Besmettelijke ziekte: pas als het besmettingsgevaar volledig voorbij is en het kind zich terug 

goed voelt, komt het terug naar school.   

Luizen: het kind komt pas naar school als het hoofd volledig behandeld is. 

Zieke kinderen blijven thuis.  

Te laat 

Ieder is tijdig aanwezig, zodat de klasactiviteit vlot kan gestart worden. De poort sluit om 

08.45 uur. 

Werkjes van de kleuters 

We werken vanuit een rijk basismilieu.  Een goed leerproces vraagt niet telkens om een 

afgewerkt product of werkblad.  Als er werkjes zijn, brengt de kleuter deze wekelijks mee om 

er ook thuis over te kunnen vertellen. De juffen plaatsen regelmatig foto’s op Gimme waarop 

je andere creaties van de kleuters kan bekijken. 

Communicatie 

van school naar ouders  

Website met schoolbrochure, jaarkalender (site), Gimme op woensdag, invulstrookjes, 

contactboekje kleuterschool. 

 

van ouders naar school 

Stop een briefje in de schooltas van je kleuter met je vraag of boodschap. 

Je kan een gesprek aanvragen met de kleuterjuf 15 min vóór en na school of op afspraak. 

De kleuterjuf is niet bereikbaar via gsm of mail. 

Schoolmail hilde.marijns@gvbsoplinter.be – schooltelefoon 016/821458 of 0489/769156 

We organiseren dit jaar geen infoavond. De kleuterjuf geeft op woensdag 

09/09/2020 digitaal informatie over de klaswerking via een filmpje.  

 

Lees de schoolbrochure aandachtig op www.gvbsoplinter.be. 

 

 

Een heel fijn schooljaar aan alle wijsneusjes! 

Het schoolteam 
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