
Kleuterkrant september 2021 

1 sept:  De kleuters mogen ’s morgens afgezet   

worden aan de klasdeur of buiten aan de 

gangdeur. Graag na het afzetten zo snel 

mogelijk het schooldomein verlaten aub.        

17 sept: sportnamiddag 

21 sept: fotograaf komt op school voor kleuters 

met broers/ zussen in lagere school 

22 sept: fotograaf komt in de kleuterschool 

28 sept: grote voorleesdag 

Belangrijke data oktober 

• Voorbewaking: 

Kijkt U bij het afzetten van uw kindje ook even 

of hij/ zij goed aankomt bij de juf? U mag een 

stukje mee op het pad stappen eventueel tot 

aan de rode lijn. 

• Kleuters brengen tussen 8u15 en 8.30u 

Kom tijdig op school! U mag uw kindje afzetten 

aan de poort Nieuwdreef bij juf Ann. Kindjes die 

voor 8.15u afgezet worden gaan naar de 

voorbewaking en moeten hiervoor betalen. 

• Afhalen van de kleuters: 

Tijdens de middag worden de kleuters 

afgehaald aan de Nieuwdreef. Ook brengt U uw 

kindje terug naar school langs poort 

Nieuwdreef  

Om 15.15u komt U binnen langs de blauwe 

poort vooraan of het poortje van de 

Nieuwdreef. U haalt uw kindje op bij de 

buitendeur aan de klas (voor klasjes beneden) 

of bij de uitgangen van de gangen beneden 

(voor de klasjes boven) 

U verlaat zo snel mogelijk het schooldomein. 

• Nabewaking: 

Wij spelen aan de kleuterschool. 

U komt binnen langs de blauwe poort van de 

Terlindenhofstraat. 

 

 

  

  

17 sept: We maken er een sportieve dag van op 

onze school! 

Kleuters die een hele dag naar school komen 

blijven zeker ineten. 

De opbrengsten van die dag zullen we schenken 

aan een schooltje uit Luik. 

Meer info volgt nog. 

 

1 okt: rollebolle voor OK en de 4- jarigen van MK 

6 okt: Vrijaf voor de kinderen 

Septemberhappening  

  Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220 

Merksem 

Belangrijke data september 

Enkele praktische puntjes 

 

Klasbord 

Het is belangrijk dat alle ouders inloggen in de 

nieuwe app van klasbord! 

Bent U de code kwijt? Geen probleem, stuur een 

mailtje naar juf Ann.  

ks@virgomaria.be 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op woensdag van 8.30u-9.30u zoeken wij nog enkele 

ouders die even mee fruit willen schillen voor de 

kleuters. Kan U ons helpen? Graag even contact 

opnemen met de directie 

Alvast bedankt! 

 

Leerplicht voor kleuters 2016 

Graag even bekijken als u 5-jarige kleuters heeft! 

Wat verandert er? 

Vanaf 1 september 2021 is elk kind, geboren in 2016, in 

België leerplichtig. 

Waarom belangrijk? 

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de 

cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van je 

kind. Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden en 

raakt vertrouwd met taal en met praktische 

vaardigheden. 

Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima 

plek om Nederlands te leren. Zo volgen alle kinderen 

voortaan minstens een jaar kleuteronderwijs en zijn ze 

goed voorbereid op het lager onderwijs. Je behoudt het 

recht op een schooltoeslag. 

Toelating lager onderwijs 

Als je kind in het eerste jaar wil instappen, gaat de school 

na of het in het jaar voordien voldoende dagen aanwezig 

was in een Nederlandstalige kleuterschool. Zo niet, beslist 

de klassenraad van de lagere school of je kind toch in het 

lager onderwijs mag instappen of dat je kind nog een jaar 

in het kleuteronderwijs moet blijven. 

Groeipakket 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 is de minimale 

aanwezigheid om recht te hebben op een schooltoeslag 

via het groeipakket voor 5-jarige kleuters 290 halve 

dagen. 

Afwezig wegens ziekte 

Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk 

via mail naar ks@virgomaria.be. Omschrijf kort de reden 

van afwezigheid.  

 

Er is voor kleuters geen medisch attest verplicht. 

Gelieve er bij een doktersbezoek wel om te vragen. 

Zo is de afwezigheid van uw kind zeker gewettigd. 

De directie kan beslissen welke afwezigheden van 

kleuters aanvaardbaar zijn. Dat vergt goede 

communicatie tussen u als ouders en de school. De 

eindbeslissing ligt altijd bij de directie. Bij 

aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde 

met de leerplicht. 

Afwezigheid is wel geldig: 

- als je kleuter ziek is (bij voorkeur met een attest) 

- je hebt de afwezigheid besproken met de directeur 

(ks@virgomaria.be) en goedkeuring gekregen 

Afwezigheid is niet geldig: 

- afwezigheid zonder reden 

- afwezigheid voor vakantie 

Gezocht: fruitschillers 


