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Beste ouders, 

 

Van harte welkom! 

Wij zijn blij met de inschrijving van uw kind en het vertrouwen dat u in onze school stelt. 

Wij zullen alles in het werk stellen om uw kind alle kansen te bieden zich maximaal te 

ontplooien. 

We willen – in de traditie van onze school – zorgen voor een fijne, familiale sfeer en een krachtige 

leeromgeving. 

Weet dat u steeds welkom bent en wij klaar staan om samen met u naar oplossingen te zoeken 

wanneer er problemen rijzen. 

Samen met u – die de eerste verantwoordelijke bent – willen wij werken aan de opvoeding van uw 

kind. 

Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en samen 

met ons te werken aan het welbevinden en geluk van uw kind. 

 

 

Het schoolteam 

 

 



Wij behoren tot de scholen van KOBA. 

 

KOBA staat voor de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom 

Antwerpen”. De KOBA-familie bestaat uit 9 regionale schoolbesturen met 131 

scholen in het bisdom Antwerpen: 77 scholen voor basisonderwijs, 47 

instellingen voor secundair onderwijs, 3 voor deeltijds onderwijs, 3 voor 
volwassenenonderwijs en 1 internaat.  

 

Het bisdom Antwerpen omvat niet de ganse provincie Antwerpen. De kantons 

Mechelen, Duffel, Willebroek en Puurs behoren tot het Aartsbisdom, de 

gemeenten Zwijndrecht en Beveren tot het bisdom Gent.  

 

“Kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs aanbieden vanuit een christelijk 

opvoedingsproject”: dat is de missie van elke KOBA-school. Om onze directies 

en leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen bij deze taak voorziet elk 

regionaal KOBA-bestuur samenwerkingsinitiatieven op verschillende 

beleidsdomeinen zoals bv. bouw, boekhouding, personeelsadministratie en 

preventie. Door de regionale verankering van het schoolbestuur kunnen de 

directies en hun plaatselijke comités snel participeren bij het maken van 
beleidskeuzes.  

 

Voor verregaande expertise op verschillende vlakken kunnen de regionale 

schoolbesturen en hun scholen terecht bij KOBA: naast informatie en advies 

verleent KOBA hen pedagogische, administratieve en logistieke ondersteuning 
in de ruimste zin van het woord. 

 

Onze school behoort tot Regio 1 met als schoolbestuur KOBA Metropool vzw. 

Het schoolbestuur vzw KOBA-Metropool is een schoolbestuur in de grootstad 

Antwerpen. De groep omvat 8 basisscholen ( St.-Stanislas, Franciscusschool, 

St.-Jan Berchmans, St.-Norbertus Amerikalei, H. Pius X, St.- Norbertus 

Groenstraat, De Schatkist, H.-Familie ) en 9 scholen uit het secundaire 

onderwijs (St.- Lodewijk, St.-Norbertus, H. Pius X BB en MS, St.-Annacollege BB 

en MS, Maris Stella – St.-Agnes, St.-Willebrord – H. Familie 1ste gr., St.-

Willebrord – H. Familie BB ). De groep telt ongeveer 8000 leerlingen. Onze 

scholen bieden een ruime waaier van studierichtingen aan voor een heel divers 

publiek. We staan voor grote uitdagingen en opportuniteiten binnen de 

boeiende stadscontext. Samen met alle participanten willen we daarop 

duurzame antwoorden geven, maatschappelijk verantwoord en geïnspireerd 
vanuit het christelijk waardenkader 

 



Ons opvoedingsproject 

Als katholieke school willen wij onze kinderen vormen tot mensen die gestalte durven geven aan 

hun gelovig-zijn, die in dialoog kunnen treden met mensen met een andere levensbeschouwing, 

kunnen samenwerken met andersdenkenden. Wij verwachten dan ook van alle participanten in 

de schoolgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor het geloofsaanbod van de school. 

 

I. Krachtlijnen 
  

1. Openheid en warmte 
  

De school ontvangt met open armen alle kinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische 

overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.  Daarbij wordt de verscheidenheid 

als positief ervaren en biedt dit kansen tot verrijking van allen op voorwaarde dat men 

onbevooroordeeld durft te vergelijken.  

Leerlingen brengen het grootste deel van de actieve dag in de school door. Ze moeten zich veilig 

en goed voelen. We willen hen dan ook een gezellige nestwarmte bieden en zo het verlengstuk 

van de ouders zijn. In dit opzicht ziet de school het als een geschenk te kunnen samenwerken met 

ouders en een goede communicatie met hen en met hun kinderen te onderhouden. 

  

2. Christelijke inspiratie 

  
Ons handelen wordt gestuurd vanuit ons christelijk geloof, vanuit het evangelie – leven en leer 

van Jezus.  

Ieder kind wordt gerespecteerd als een unieke mens, die in verbondenheid met anderen in de 

wereld opgroeit. Van de ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de 

geloofsontwikkeling die aan de kinderen wordt gebracht en geen antihouding aannemen. 

  

3. Democratisch en sociaal 
  

Wij hebben de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens 

en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan. Hieruit vloeit voort dat wij onze 

kinderen leren leven met anderen in volle respect voor hun anders-zijn. Dit houdt meteen in dat 

eigen vrijheid niet ten koste kan en mag gaan van de vrijheid van anderen. 

 

4. Vorming van de totale persoonlijkheid 
  

Wij streven een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling na waarin kennisverwerving, 

ontwikkelen van inzichten, beheersen van vaardigheden en attitudevorming hand in hand gaan. 

Wij trachten alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun 

mogelijkheden. Weerbaarheid, welbevinden, zelfredzaamheid, openheid, betrokkenheid, actief 

lerende houding, … zijn hierbij sleutelbegrippen. 

 

  



5. Gelijke kansen  
  

Enerzijds zal de school voor kansarme leerlingen bewust maatregelen nemen die de gevolgen van 

een ongelijke sociale positie tracht om te buigen. Anderzijds heeft de school ook oog voor hen die 

van nature en gestimuleerd door hun omgeving extra-kansen krijgen om op een hoger niveau te 

acteren. Ze organiseert daartoe voldoende zorguren om klastitularissen bij te staan waar het hun 

mogelijkheden overstijgt. De school doet beroep op expertise van buiten de school waar nodig. 

Toch blijft de leerkracht in de klas de spilfiguur in het totale zorggebeuren. 

  

 6. Europees , mondiaal 
  

We leven in een wereld die verder reikt dan onze achtertuin. Uiteraard is onze eerste opdracht 

opvoeden tot goede buur, vriend, tochtgenoot, deelgenoot. Vanzelfsprekend willen we onze 

kinderen bewust maken van hun taak in de plaatselijke gemeenschap. Maar, we bieden de 

leerlingen ook een venster op Europa en heel de wereld. We trachten hen te begeleiden in hun 

groei naar Europees burgerschap om van daaruit de stap naar wereldburger te zetten. 

  

 7. Milieubewust 

  
Onze school gaat bewust om met het milieu en voedt de kinderen als dusdanig op. Natuur en alles 

wat ze ons te bieden heeft, wordt met omzichtigheid en respect behandeld en gebruikt. We 

stimuleren dan ook gezonde voeding en drank, beperken en sorteren van afval, zorgzaam gebruik 

van materialen, … 

 

 

Onze betrachtingen 

 een warme, familiale school waar kinderen en ouders zich gelukkig voelen 

 een geleidelijke groei van kleuter tot lagere schoolkind omgeven door zorgzame 

tochtgenoten 

 het creëren van een omgeving waarin uw kind zich ten volle kan ontplooien en 

zijn/haar eigen talenten en beperkingen kan ontdekken 

 een gevarieerd aanbod dat zich niet enkel beperkt tot boekenwijsheid 

 een vorming waarbij uw kind in dialoog wil treden met andersdenkenden 



 het ontwikkelen van een open leerhouding waarbij het gebruik van moderne 

media aangemoedigd wordt 

 diversiteit als middel tot het ontwikkelen van een brede kijk op de werkelijkheid 

 waar nodig een geïndividualiseerde begeleiding om het beste in je kind te laten 

opborrelen 

 een open en brede samenwerking van de school met de ouders en externe 

specialisten 

 een goede verstandhouding met de buurtbewoners  

 

 

Wat bieden wij 

 Zorg en aandacht voor de ontwikkeling van uw kind vanuit een christelijke 

inspiratie  

 Begeleiding naar zelfstandigheid door samen een deel van het traject af te leggen  

 Stimuleren van een onderzoekende, lerende houding met speciale aandacht voor 

leren leren 

 Een maatschappij-betrokken opvoeding met accenten op onderwerpen als respect 

voor mens en milieu, zorg voor zwakkeren, veiligheid, ... 

 

 Regelmatige opvolging van de evolutie op het vlak van studie, houding, 

omgangsvormen, … geconcretiseerd in een 7-tal rapporten (lagere school) 



 Ook de lichamelijke ontwikkeling krijgt een belangrijke plaats: extra gymlessen, 

sportieve activiteiten op verplaatsing met de klemtoon op groepsvorming, … 

 Openheid naar alle participanten in de school 

 Een open deur en een luisterend oor voor de kinderen, maar ook voor u als ouder 

 Een brede kijk op de wereld door allerlei thematische uitstappen vanaf de 

kleuterschool 
 

Wat verwachten wij 

 Dat uw kind rekening houdt met de geldende regels en voorschriften van onze 

“kleine” schoolgemeenschap als stap naar de ruimere samenleving 

 Dat uw kind anderen met respect tegemoet treedt  

 Dat uw kind zorg draagt voor eigen en andermans materiaal  

 Dat u – als ouders – ons opvoedingsproject ondersteunt en met ons samenwerkt in 

een geest van wederzijds respect om uw kind op de best mogelijke wijze te kunnen 

begeleiden 

 Dat u de voorziene contacten bijwoont om zo, samen met ons, de groei van uw 

kind op de voet te kunnen volgen 

 Dat uw kind fris gewassen en netjes, verzorgd gekleed naar school komt. 

Sportkledij is hierbij niet toegelaten 

 Dat alle kledingstukken met naam getekend zijn zodat verloren stukken kunnen 

terugbezorgd worden 

 Dat brood-, fruit- en koekjesdozen van naam voorzien zijn 

 Dat uw kind een gymuniform (lagere school) – door de school aangeboden – draagt 

tijdens de gymlessen (ook hier doet – bij verlies – een naam wonderen) 

 Dat uw kind zorgvuldig de opgelegde huistaken maakt en grondig zijn/haar les 

leert (lagere school) 

 Dat uw kind dagelijks zijn schortje draagt – op de school aan te kopen 

(kleuterschool) 
 



Activiteiten 

Kleuterschool 

 

 Schooluitstappen 

 Bezoek aan Technopolis  

 Bezoek aan de kinderboerderij 

 Bezoek aan het ziekenhuis 

 Vieringen 

 Toneelvoorstellingen 

 Grootouderdag 

 Uitstap de Boomgaard 

 Sportdag 

 Schoolreis 

 Alle activiteiten kan u raadplegen op onze website www.sint-stanislas.be 

 

Lagere school 

 Bij het begin van het schooljaar trekken we er samen op uit voor een 

kennismakingsdag.  

 In het 5de leerjaar is blokfluitles opgenomen in het muziekprogramma.  

 Tijdens de middagpauze kan er onder begeleiding netbal gespeeld worden in de 

gymzaal.  

 Tijdens diezelfde middagpauze wordt in 2 groepen (1ste t.e.m. 3de leerjaar en 4de 

t.e.m. 6de leerjaar) gezongen en gemusiceerd. 

 Op het einde van het tweede trimester organiseert de school een veldloop voor alle 

kinderen. 

 Op school kan typles gevolgd worden.  

 Elke week organiseert de Koninklijke Berchemse Turnkring naschoolse turnles en 

rope skipping.  

 Op donderdag en vrijdag kunnen de kinderen expressief bewegen in “Dans Jeugd 

Hiphop ”.  

 Voetballertjes kunnen hun talenten ontwikkelen in V.K. 

Ostan. 

 Regelmatig nemen we – op vrijwillige basis – deel aan 

sportieve activiteiten onder begeleiding van onze 

turnleerkrachten en klasleerkrachten 

 Sportdag(en) 

 Extra-gymlessen 

 Het tweede leerjaar gaat op zeeklassen naar Oostduinkerke 

http://www.sint-stanislas.be/


 Het zesde leerjaar slaat zijn tenten op in Zwitserland voor een heerlijke periode 

genieten van sneeuw, zon, skiën en vooral bouwen aan sociale vaardigheid via 

allerlei groepsactiviteiten 

 

 Alle activiteiten kan u raadplegen op onze website www.sint-stanislas.com 

 

 

 

Algemene informatie 

Ligging:  

 

Onze kleuterschool is gelegen aan de Groenenborgerlaan 212 te 2610 Wilrijk, vlak naast 

de Pius X-kerk. 

Onze lagere school is gelegen aan de rand van Pulhof (Berchem) en Oosterveld (Wilrijk) 

en telt twee ingangen: 

Gustaaf Garittestraat 1, 2600 Berchem 

Keizershoevestraat 15, 2610 Wilrijk 

Bereikbaarheid  

In de omgeving van de school zijn er opstapplaatsen voor lijnen 7, 15, 25bis, 27, 32, 33. 

 

Oudercontacten 

1. Kleuterschool: 

- Kijkdag: 30 augustus 2019 van 17.00 tot 20.00 uur 

- 24 oktober 2019 van 14.00 tot 15.00 voor de instappertjes 

- 19 december 2019 van 14.00 tot 15.00 uur voor de instappertjes 

- 29 januari 2020 van 17.00 tot 20.00 uur 

- 01 februari 2020 van 09.00 tot 12.00 uur 

- 09 februari 2020 van 09.00 tot 12.00 uur 

- 28 februari 2020 van 14.00 tot 15.00 uur voor de instappertjes 

- 04 april 2020 van 14.00 tot 15.00 uur voor de instappertjes 

- 23 mei 2020 van 14.00 tot 15.00 uur voor de instappertjes 

- Contacten op vraag van ouders of school zijn steeds mogelijk 

http://www.sint-stanislas.com/


2. Lagere school: 

- 1ste leerjaar: september, januari en juni  

- 2de t.e.m. 6de leerjaar: september, december en juni 

- Contacten op vraag van ouders of school zijn steeds mogelijk 

 

CLB-begeleiding  

De school wordt begeleid door het CLB met adres:  

VCLB De Wissel – Antwerpen campus Zuid  

Leopoldlei 96, 2660 Hoboken 

Mailadres: vclbdewisselantwerpen.be 

 

Openingsdagen tijdens de zomervakantie  

De school zal tijdens de zomervakantie open zijn op:  

maandag 01 juli 2019 – vrijdag 05 juli 2019 

maandag 19 aug t.e.m. vrijdag 30 aug 2019 

 

Begin van het nieuwe schooljaar  

De lessen voor het schooljaar 2019-2020 starten op maandag 02 september 2019 

Op vrijdag 27 september houden wij onze eerste pedagogische studiedag = vrije dag voor 

de leerlingen. 

Op maandag 30 september hebben we de eerste facultatieve vrije dag = vrijde dag voor de 

leerlingen. 

 

Schoolfeest Pius X – Kleine Stan dit schooljaar  

Onze basisschool viert dit jaar feest op zaterdag 25 mei 2019 en volgend schooljaar op 

zaterdag 06 juni 2020. U kan dan genieten van optredens van onze leerlingen, poppenspel, 

spelletjes, hapjes en drankjes en nog veel meer. 

Iedereen – jong en oud – is van harte welkom. 

 

Praktische informatie 

Kleuterschool – Pius X – Groenenborgerlaan 212 te 2610 Wilrijk  

Tel.  03 440 37 12 – e-mail: kleuterschool@sint-stanislas.be 
 

1. Dagindeling 
 

 ‘s Morgens: Vanaf 07.30 uur is onze school open en kunnen de kinderen 

gebruik maken van de voorbewaking in de speelzaal. 

 ’s Middags:  De kleuters die thuis gaan eten worden om 12.05 uur 

  afgehaald aan de voordeur. 

 ’s Avonds  Om 15.25 uur haalt u uw kind af aan de buitendeur van de 

  klas. 



’s Middags is tussen 13.15 en 13.30 uur de poort weer open. 

Er is nabewaking voorzien tot 17.30 uur. Kostprijs 2 euro. 

Op woensdag is er nabewaking voorzien tot 13.30 uur – kostprijs: 2 euro 

Bij te laat ophalen zonder geldige reden zal dit aangerekend worden. 

Wanneer uw kind door iemand anders afgehaald wordt, dient u dit vooraf aan de 

juf te melden. 

 

2. Voor het eerst naar school 
 
 Breng de eerste dagen uw kleuter tot aan de klas. 

 Stop de eerste dagen het volgende in het tasje van uw kleuter: 

o Eventueel een naamgetekend lievelingsknuffeltje en tutje (voor de 

allerkleinsten) 

o Reservebroekje en kousjes om een ongelukje gemakkelijk op te vangen 

 Wij vragen ook dat uw kleuter zindelijk is als hij/zij naar school komt. We 

vragen dit vooral in naam van de klasgenootjes. Zij worden telkens aan de zorg 

van een andere juf toevertrouwd tijdens het verschonen en wassen van uw 

kleuter. 

 Alle eersteklassertjes gaan op geregelde tijdstippen naar het toilet en mogen op 

hun vraag ook steeds gaan. Er bevindt zich trouwens in iedere klas een toilet. 

 Trek uw kleuter gemakkelijke kledij aan – dit bevordert de zelfstandigheid 

 Graag alle kledij en persoonlijke spulletjes naamtekenen. 

 

3. Uw kind is nog niet droog… wat nu? 
 

 Natuurlijk is het voor jouw kind en alle klasgenootjes het beste en het 

gemakkelijkste dat je kind droog (zindelijk) is. Aangezien bij elke “verschoning” 

de juf haar aandacht moet toespitsen op één kind, betekent dit meteen ook dat 

de aandacht voor alle andere kinderen minimaal is. En… er is helaas niet altijd 

een kinderverzorgster die een handje kan helpen. 

 Maar je kan de natuur niet forceren… Dus naar school komen met een luier 

kan. Daarom hebben we de volgende afspraken op school: 

o We doen op school niet aan specifieke training. Door de structurele 

gezamenlijke toiletbezoeken en het zien bij andere kleuters, wordt het 

toiletgebeuren gestimuleerd. 

o Voor de training staan ouders zelf in. Vaak is het voldoende om tijdens een 

aantal weekends bijzondere aandacht en zorg te besteden aan het 

regelmatig toiletbezoek van uw kind om op korte tijd succes te boeken. 

o Als je kind op school aankomt, heeft het een pull-up luiertje aan. Zo kan 

het meedoen met het toiletbezoek. Zo leert het al regelmatig op een toiletje 

zitten. 

o Als de luier verschoond moet worden, doen we een gewone luier aan, zodat 

we de kinderen niet helemaal moeten uitkleden. Dit bespaart ons veel tijd. 

o Zorg steeds voor voldoende gewone luiers en natte doekjes. 



o Zorg ook voor reservekledij. 

o  

 
4. Een dagje in onze kleuterschool 

 
 Elke ochtend komen alle kleuters tussen 07.30 en 08.15 uur samen in de 

speelzaal. Om 08.15 uur halen onze kleuters nog een frisse neus op de 

speelplaats. Om 08.30 uur start onze schooldag met een onthaalmoment. 

 Na het onthaalmoment worden er volgens het ontwikkelingsniveau van de 

kleuters en naargelang de actualiteit van de dag of het weekthema, allerlei 

pedagogisch verantwoorde groeps- of klassikale activiteiten georganiseerd in de 

doelgerichte werk- en speelhoeken van de klas. 

 Spelenderwijs worden de kleuters ingewijd in allerlei vaardigheden en worden 

ze uitgenodigd tot ontdekken en exploreren. 

 De volgende leergebieden komen in spelvorm beurtelings aan bod: 

o Emotionele en sociale ontwikkeling 

o Waarneming op alle vlakken 

o Taal- en verstandelijke ontwikkeling 

o Godsdienst 

o Muzikale en bewegingsontwikkeling 

o Creativiteit en manuele vaardigheden 

o Wereldoriëntatie 

o Doorheen alle voornoemde leergebieden staat beweging centraal. “Bodymap” 
is de methode die we daarbij gebruiken 

 De oudste kleuters krijgen nog extra ondersteuning voor het gebied “Schoolse 

Vaardigheden”: 

o Voorbereidende lees- schrijf- en rekenoefeningen, 

o Taakspanning en taakbewustzijn 

o Zelfstandig werken 

 Er is uiteraard ook plaats voor eigen keuze. 

 Tot slot is er nog een evaluatieronde en afsluitmoment om de dag te beëindigen. 

 

5. Rusten 
 
 Onze kleuters mogen een middagdutje doen van 12.30 tot 14.00 uur. 

 
6. Eten en drinken 

 
 Onze kleuters mogen een tienuurtje meebrengen: geschild fruit, water – GEEN 

DRANKKARTONS. Frisdrank is niet toegelaten. 

 ’s Namiddags kan uiteraard wel een koekje zonder chocolade aan de buitenzijde.  

Gelieve ook geen snoep mee te geven. 

 Voor het ineten vragen wij dat uw kind zelf boterhammetjes en water 

meebrengt. 



 

 

 

7. Jarig zijn 
 
 Als uw kleuter jarig is, kan u voor een traktatie zorgen. Met een cake, 

fruitsalade of ijsjes maken wij er een echt feest van. 

 Pakjes voor alle kleuters en snoep zijn verboden. Een boekje of een geschenkje 

voor de klas is wel leuk. 

 

8. Turnen 
 
 Alle kleuters krijgen wekelijks bewegingslesjes in de polyvalante ruimte. Om de 

tijd optimaal te benutten, vragen we om aangepaste kledij aan te trekken. 

 Turnpantoffeltjes zijn niet echt nodig 

 

9. Afwezigheden… 
 
 Gelieve bij ziekte van uw kind de school via directie of kleuteronderwijzeres te 

verwittigen. 

 Denk erom dat in de derde kleuterklas minimaal 220 halve dagen aanwezigheid 

vereist zijn. 

 In het belang van uw kind is het wenselijk dat uw kind zoveel mogelijk 

aanwezig is op de school 

 

10. Instapdagen 
 
 Kleuters die 2,5 jaar zijn, mogen naar school komen op de eerste schooldag na: 

o De zomervakantie 

o De herfstvakantie 

o De kerstvakantie 

o De krokusvakantie 

o De paasvakantie 

o De hemelvaartvakantie 

o En op 1 februari 

 

 Kleuters van 3 jaar mogen steeds instappen. 

 

Let wel: in Antwerpen werken we met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR) 

Informatie ontvangt u via de stad en kan u ook vinden op onze website. 

 

 

 



 

 

 

Lagere school – Sint-Stanislas – Gustaaf Garittestraat 1 te 2600 Berchem  

Tel. 03 230 46 92 – e-mail: sint.stanislas@skynet.be 
 

1. Dagindeling 
 
 Voorbewaking vanaf 07.30 uur 

 Lessen voormiddag: van 08.30 tot 12.05 uur 

 Middagpauze van 12.05 tot 13.05 uur 

 Lessen namiddag van 13.05 tot 15.10 uur 

 Nabewaking: tot 17.30 uur 

 Op woensdag is er nabewaking voorzien tot 13.30 uur. 

 De lessen in de voor- en namiddag worden onderbroken door een kwartiertje 

ontspanning. Tijdens deze speeltijd kunnen de kinderen in de voormiddag een 

stuk fruit en in de namiddag een droge koek en/of een drankje nuttigen. Snoep 

is niet toegelaten.  Tijdens deze pauzes wordt uitsluitend water uit drinkbus 

gedronken. 

 

2. Naar de lagere school 
 
 Op de eerste schooldag breng je je kind van het eerste leerjaar naar de klas. 

 De andere leerlingen worden opgevangen door de klastitularis op de speelplaats. 

In de inkomhal kan u op het plan terugvinden waar u uw leerjaar op de 

speelplaats kan vinden. 

 

3. Eten en drinken 
 
 Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind een drinkbus gevuld met water meeheeft, 

een stukje fruit en bij een volledige eerste schooldag ook een lunchpakket. 

 Geen FRUITDAG maar FRUITWEEK! Tijdens de voormiddagpauze wordt enkel 

fruit of groente gegeten. In de namiddag kan ook een droge koek. 

 Donderdag is “gezonderdag” : we schenken bijzondere aandacht aan een 

gezonde maaltijd. 

 Elk kind brengt eigen drank mee, maar niet in PMD-verpakking. 

 
4. Jarig zijn 

 
 Trakteren kan, maar is zeker geen must! Snoep, chips, frisdrank of pakjes voor 

alle kinderen zijn verboden! 

 Een stukje cake of een koekje zijn feestelijke alternatieven… 

 



5. Turnen - zwemmen 
 
 Alle kinderen krijgen ruimschoots de kans hun sportieve talenten te 

ontwikkelen. 

 In de lessen lichamelijke opvoeding dragen al onze kinderen een turnuniform 

met het embleem van de school. Aankoop bij het begin van het schooljaar in het 

secretariaat. 

 Turnpantoffels met elastiek en lichte zool zijn vrij aan te kopen. 

 Sportschoenen enkel wanneer de leerkracht hierom verzoekt. 

 Het eerste, tweede en derde leerjaar gaan tweewekelijks zwemmen. Zwemmen 

is een verplichte activiteit. 

 

6. Studeren 
 
 Wij besteden ruime aandacht aan leren leren. Daarom ook is er een geleidelijke 

opbouw van huistaken en lessen.  

 Vlot technisch en begrijpend lezen zijn belangrijke vaardigheden. Daarom 

prijzen wij ons gelukkig dat heel wat mama’s en oma’s hun vrije tijd wijden aan 

het ondersteunen van onze kinderen bij het niveaulezen. 

 Ook kinderen dragen zorg voor elkaar: zo begeleiden de leerlingen van het 

vierde en vijfde leerjaar de kinderen van het 1ste en 2de bij het lezen. 

 In het vijfde en zesde leerjaar staan zelfs voor Frans onze leesmoeders paraat om 

de leerlingen in niveaugroepen te begeleiden. 

 Het zesde leerjaar organiseert niveaugroepen voor Nederlands en wiskunde 

zodat elk kind maximaal aan zijn trekken kan komen. 

 Initiatie Frans gebeurt reeds vanaf het tweede leerjaar. 

 

7. Afwezigheden 
 
 Uw kind is leerplichtig. In het schoolreglement staat uitvoerig beschreven 

welke de wettelijke bepalingen zijn. 

 Toch graag ook een seintje (telefonisch of via mail) om te melden dat uw kind 

afwezig is. Een wettiging kan u later meegeven. 

 Het is van het allergrootste belang voor een rustige en kwaliteitsvolle start van 

de schooldag dat uw kind tijdig op school is. 

 Leerlingen kunnen geen vrijstelling krijgen van godsdienstlessen. 


