
 
  Schooltijden: 
 
 8.45 u. begin van de lessen  
 10.25 u. speeltijd  
 11.55 u. middagpauze (woensdag om 11.30u) 
 
 13.00 u. begin van de lessen 
 14.40 u. speeltijd  
 15.45 u. einde van de lessen (vrijdag om 15u) 
 
 De leerkrachten verzorgen de opvang op school ‘s morgens vanaf 8u, 

’s middags tussen 12u en 13u en na school een kwartier na het einde 
van de lessen 

     Op koude dagen worden de kleuters opgevangen in het winterklasje  
     of in de turnzaal. 
 Voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met  

Ferm van 7u tot 18.30u. 
 Er is busvervoer georganiseerd door de gemeente. 
 In de eetzaal kunnen we onze boterhammen opeten, maar er zijn ook 

warme maaltijden en soep verkrijgbaar. 
 
 Inschrijven?  Op afspraak kan na een telefoontje of mailtje:  

   016/56 25 72 of info@sjibke.be 
 

Praktisch 

Vrije Gemengde Basisschool 
Pastoor Pitetlaan 26 
3130 Betekom 
Tel. 016/56 25 72 
info@sjibke.be 
www.sjibke.be 

Welkom  
in de instapklas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Aandacht voor het unieke in ieder kind 
 Thema’s vanuit de leefwereld van de kleuters 
 Een zorgbeleid gericht op de brede ontwikkeling van elke kleuter 
 Elke klas heeft zijn eigen klaspop  
 Franse taalinitiatie in de kleuterklassen 
 Bibliotheekbezoek 
 Kleutergym  
 Kleuterklassen met veel ruimte om te spelen en te leren in hoeken 
 Een eigen speelplaats met speeltoestellen  
 Elke klas heeft een blog waarop je kunt volgen wat wij allemaal doen 
 Een enthousiast, ervaren kleuterteam met een ruime blik op  

vernieuwing 
 Een warme school waar je kleuter zich vlug thuis voelt  
 Een tuin om bij mooi weer in te spelen 
 Jaarlijks is er een eetdag en een schoolfeest 
 Tweejaarlijks is het grootouderfeest 
 SJIB-koor vanaf de 3de kleuterklas 

Een school 
voor kleuters!  

 
 
Je kan met je vragen steeds terecht bij de juf in de klas,  
aan de poort of op het secretariaat. 
Je kan ook een briefje in de boekentas van je  
kleuter steken.  
 
Elke donderdag krijgen de kleuters een mapje mee, hierin zitten briefjes 
van de school die ingevuld moeten worden (eetdag, wafelactie,…)  
Ouders kunnen kiezen voor digitale briefjes via Smartschool. 
Als MOS-school proberen we zoveel mogelijk digitaal te versturen om zo 
papier te besparen.  
De school stuurt de briefjes (projecten, verkeer,…) door op donderdag. 
De klasleerkracht stuurt het weekbriefje van de klas, waarop staat wat ze 
elke week doen, ook op 
donderdag door.  

Vragen, iets te 
melden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem duidelijk afscheid aan de poort of op de speelplaats. Blijf niet in de 
klas, want dat is verwarrend voor je kleuter. 
De eerste 2 weken na een instapdatum worden de jongste kleuters  
opgevangen in de klas van K1A vanaf 8u30 door de juf. Nadien worden 
ze  door een juf aan de poort opgevangen. 
 
Het huilen stopt meestal heel snel, nadat de ouders vertrokken zijn. Heel 
uitzonderlijk maken kleuters er een ritueel van. 
 
Vertel je kleuter duidelijk dat je hem  terug komt halen, geef eventueel 
een knuffel mee. Probeer emotionele momenten te vermijden. 
 
Probeer je kleuter regelmatig naar school te laten komen...door deze 
regelmaat wordt het naar school komen gemakkelijker. 
Kom ‘s morgens ook op tijd, voor de bel, zodat je kleuter samen met de 
anderen rustig kan binnengaan. 

Tips voor de  
eerste dagen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de boekentas zit: 
 
 een drinkbus met water, melk of fruitsap, een waterflesje kan ook (geen 

brikjes), gelieve de drinkbussen telkens goed uit te wassen 
 een stukje fruit of groenten voor in de voormiddag , in de namiddag een 

droge koek, dit alles apart in een doosje 
 kleuters die boterhammen blijven eten brengen hun brooddoos mee, 

drinken krijgen ze gratis van de school, er is keuze tussen water en melk  
 kleuters die nog een luier dragen brengen luiers en vochtige doekjes 

mee 
 reservekledij voor als ze een ongelukje hebben, deze worden dan in de 

klas in een bakje bewaard 
 een zakdoek of een doos papieren zakdoekjes 
 een tutje of een knuffel 
 indien kleuters naar de opvang gaan, of met de schoolbus naar huis 

gaan, hangt er een kaartje aan hun boekentas. Deze kaartjes  kan je bij 
de leerkracht of op het secretariaat krijgen. 

 
 
 
 

Wat zit er in de 
boekentas… 

Weetjes... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag is het fruitdag, dan brengen de kleuters enkel fruit of 
groenten mee naar school, geen koekjes. 
 
We gaan turnen op twee vaste momenten in de week. 
Het is handig als je kleuter dan gemakkelijke kledij aanheeft om vlot te 
kunnen bewegen en zich dan helemaal kan uitleven.  
 
Verjaardag vieren wij op school, de kleuters hoeven niet te trakteren. 
De juf maakt er een fijn feest van in de klas. 
 
De kleuters mogen geen snoep mee naar school brengen. 
 
Het maximumfactuur van de kleuters bedraagt 45 euro. Dit kan  
aangerekend worden  om bv. op schoolreis te gaan, toneel, een clown 
met carnaval, …. te betalen. 
 
Gelieve alles wat je kleuter mee naar school brengt te tekenen met zijn/
haar naam. Bv. jassen, mutsen, fruitdoosje, brooddoos, waterflesje,… 
 


