
 
  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 tot 16u. 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 binnen het grondgebied van Betekom. 
 In de eetzaal kunnen we onze boterhammen opeten, maar er zijn ook 

warme maaltijden en soep verkrijgbaar. 
 
 Inschrijven? 

Dit kan steeds op school tijdens de schooluren.  
Best vooraf 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 

Ken jij ‘t SJIBke al?! 
Kijk even mee! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 vanaf de 3de kleuterklas 
 Bibliotheekbezoek 
 Kleutergym  
 Vernieuwde 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 school 
voor kleuters!  

 Schoolfeest 
 Projecten met de ganse school 
 Crea-namiddag 
 Knutsel– en kooknamiddag met inbreng  

van ouders, grootouders, ... 
 SJIB-koor 

 

Een creatieve 
school! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Middagactiviteiten: dans, zang, balspelen, ... 
 Sportactiviteiten: scholenveldloop, schaatsen, activiteiten in  

samenwerking met SVS (ook op woensdagnamiddag) 
 Sportdag en verkeersdag 
 Leeruitstappen en schoolreizen 
 Meerdaagse schooluitstappen 
 Een schooltuin om te leren, te spelen en te ravotten 
 Kippen in de tuin die wij zelf verzorgen 
 MOS-school en natuurouders 
 Actieve ouderraad 
 

Een actieve en 
groene school! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interactieve werkvormen: hoekenwerk, contractwerk, ... 
 Zorg op maat van elk kind 
 Turn– en zwemlessen in alle klassen 
 Taalinitiatie Frans (vanaf de 3de kleuterklas) 
 Bibliotheekbezoek 
 Gebruik van ICT in de lessen 
 Digitale schoolborden 
 Een eigen speelplaats met spelmateriaal  
 Elke klas heeft een blog waarop je kunt volgen wat wij allemaal doen 
 Een leerkrachtenteam met oog voor de talenten van alle kinderen 
 Een warme school waar je kind zich vlug thuis voelt  
 
 

Een school voor 
leerlingen! 


