
Wegwijs in de lagere school van  De Wijsneus 2019-2020  

Aankomst en vertrek naar school         We promoten het STRAPPEN.  

Aankomst 
07:15 - 08:15: via grote poort met ouders naar opvangklas  

08:15 - 08:30: via grote poort naar grote speelplaats 

08:30 – 08:45: via kleine poort naar kleuterspeelplaats 

 

Fiets 1-2-3-4 ordelijk in fietsrek rode fietsenstalling voor 

het  kleutergebouw – hesje + helm verplicht 

Fiets 5-6  ordelijk in fietsrek naast de personeelsparking  -    

hesje + helm + fietsslot verplicht  

Vertrek 

Fietsers 1-2-3-4 gaan naar hun fietsenstalling en vertrekken na de kleuters met hun 

fiets aan de hand via de kleine poort. (Groot)ouders wachten in wachthoek vóór 

gebouw kleuterschool. 

Fietsers 5-6 verlaten de school via de grote poort en halen hun fiets buiten op. 

Voetgangers komen klas per klas na het belsignaal buiten en stappen rechtstreeks 

naar wachtende (groot)ouders, ze verlaten de school onmiddellijk via de grote poort. 

Kinderen van de opvang spelen het eerste kwartier enkel op het voetbalterrein. 

(Groot)ouders wachten kinderen op binnen de groene lijnen en onder het afdak 

lagere school. 

De opvang kost vanaf 02/09/2019 €1 per begonnen halfuur. 

Gemachtigd Opzichter (GO) 

Enkel GO aan zebrapad op de hoek. Kinderen zonder begeleiding steken verplicht 

daar over en wachten tot GO op het midden van het zebrapad staat en teken geeft. 

Na school is er 15 min gratis opvang. Wie even na het belsignaal komt, heeft 

geen last van verkeersdrukte. 

Eten 

voormiddagspeeltijd: fruit/groente in doosje 

middag: brood/koude lunch in brooddoos 

namiddag: fruit/groente/droog koekje in doosje 

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

 

De leerlingen eten in de klas, bij mooi weer eten ze buiten.  

Afval 

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

herbruikbaar materiaal. Meegebracht afval terug mee naar huis. 

We verzamelen dopjes voor sponsoring blindengeleidehonden in de klaszak en lege 

batterijen in de klasdoos.  

Verjaardag  

Geen uitnodiging uitdelen in of aan de school  



Traktatie : kleine versnapering die de kinderen uit het vuistje kunnen eten, geen 

drankje, geen ijs 

Wat heeft een wijsneus nodig? 

Geen schrijfgerei meebrengen, wel voorzien voor thuis 

Schooltas + gymzak met donkerblauwe of zwarte short – wit T-shirt – kousen – 

gympjes zonder veters + zwemzak met zwemmateriaal + doos papieren zakdoekjes 

+ drinkfles – lunchbox- 2 x fruit/koekendoosje – fluohesje nodig 

Verloren voorwerpen: wasmand in gang aan opvang 

Gevonden voorwerpen met naam kunnen we terugbezorgen. Andere gevonden 

voorwerpen brengen we vóór iedere vakantie naar een goed doel. 

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

zwemgerief, … 

Kledij 

Enkel kledij die tegen een stootje kan (knutselen, ravotten, …) 

Enkel stevige speelschoenen, de kinderen spelen hiermee in de weide.  

Huiswerk (beleid op site) 

1-2-3-4 : in de klas met ondersteuning leerkracht en dagelijkse opvolging ouders 

thuis. Kinderen mogen thuis extra oefenen. We vragen om dagelijks te lezen. 

5-6: in de klas met ondersteuning leerkracht + huiswerk thuis. Ouders volgen 

huiswerk op als vaste supporter. 

Werkboeken gaan regelmatig mee naar huis zodat ouders het leerproces mee 

kunnen volgen. 

Toetsen: niet alle toetsen worden aangekondigd. We toetsen ook parate kennis. 

Ziek  

Minder dan 3 opeenvolgende dagen: ouders vullen oranje kaart in die de afwezige 

ontvangt bij terugkomst. 

Meer dan 3 opeenvolgende dagen: doktersattest verplicht 

Besmettelijke ziekte – luizen: pas als alle besmettingsgevaar voorbij is en het kind 

zich terug goed voelt, kan het terug naar school. 

Te laat 

Ieder is minimum 5 min. voor schooltijd aanwezig. Te laat? Verplicht eerst melden op 

bureel of secretariaat, dan pas naar klas. 

Communicatie 

School naar ouders:  

Website met schoolbrochure, jaarkalender , Gimme op woensdag (juiste klasgroep + 

schoolactiviteiten kiezen), invulstrookjes.  

Ouders naar school:  

Gesprek mogelijk 15 min vóór en na school, anders op afspraak 

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

Personeel is niet bereikbaar via persoonlijke telefoon,  gsm of mail. 

We geven je met plezier meer informatie op de infoavond, zie uitnodiging. 

Lees de schoolbrochure aandachtig op www.gvbsoplinter.be. 
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