
 Telefoonnummer
school: 03/774 43 88 

Mailadres:
sjb@ksas.be

Gimme: Sint-Jan
Berchmansschool
Rupelmonde

Facebook: 
Vrije basisschool
Sint-Jan
Berchmans

Instagram: 
sjb_rupelmonde

INFOBOEKJE  
JONGSTE KLEUTERS 

Schoolreglement en 
meer info vind je op 
onze website
sjb-rupelmonde.be



Wat steek je in de
boekentas?

ELKE DAG 
Fruit (in een doosje) en/of een koek zonder chocolade in
een koekendoos ( twee tussendoortjes per dag)
Boterhammendoos met lunch (als ik op school blijf
eten)   
Een drinkbeker gevuld met plat water. Want we drinken
alleen water op school. Als de beker leeg is wordt deze
op school terug gevuld = alles naamtekenen a.u.b.

WOENSDAG = fruitdag=we brengen fruit mee van thuis
fruit in een doosje=geen koekjes die dag

RESERVEKLEDIJ
Aan de kapstokken van de groene en gele  klas hangt
voor elke kleuter een groen of geel zakje. Het is de
bedoeling dat jullie reservekledij meegeven voor in dit
zakje en terug voor aanvulling zorgen als het gebruikt is.

DONDERDAG=we krijgen fruit of groenten op school
we brengen GEEN tienuurtje mee= we krijgen in de
voormiddag  fruit of groenten van de school



Om hoe laat kan je 
’s morgens

 terecht  in de klas?

Voor instappertjes doen  we een warm
onthaal van 8.10u. tot  8.25u. d.w.z. dat de
ouders van de jongste kleuters hun kind
zelf mogen wegbrengen naar de klas en dit
gedurende één weekje.
De andere kleuters  worden  aan de
voordeur opgevangen door een juf van de
groene of gele klas. 
Wie ’s middags thuis gaat eten is terug
welkom om 13.20u. aan de voordeur.



Om 12u05 (als je kind niet op school blijft eten)
kan je je kleuter ophalen aan de voordeur.

Om 15u20 (via de voordeur) in de turnzaal , de
kleuters wachten per klas bij hun juf op de
ouders.

Op woensdagmiddag om 12u05 ook in de
turnzaal.

       Om 13u20 kan je terug op school terecht= langs de   
       voordeur.   
       Om 13u35 gaat de bel en starten we terug. 

Ophalen …
Wanneer en waar?



Slaapklasje

Na het middageten kan je kind een
dutje doen in het slaapklasje. 

Wil je gebruik maken van het
slaapklasje? Laat het weten aan de
juf. Zij geeft je dan
een brief mee met wat uitleg.



Zorg ervoor dat alles goed genaamtekend
is,  zodat je kleuter zijn of haar spulletjes 
niet kwijtraakt.

Je kan steeds terecht op het secretariaat,
daar verzamelen we de verloren
voorwerpen. 

Af en toe worden er foto’s genomen van 
alle verloren voorwerpen. 
Dit wordt dan gepost op Gimme of
Facebook.

Verloren voorwerpen



De laatste zaterdag van augustus is het openklasdag  van
10u tot 12u. Je kan dan samen met je kind een kijkje komen
nemen.

Op een zaterdag in maart is er elk jaar een peuterspeeldag
van 10u tot 12u. Je kan dan een rondleiding krijgen door onze
school met  leuke spelopdrachtjes voor je peuter.

Er is een infoavond in september. De juf geeft a.d.h.v. een
powerpoint en veel foto's uitleg over de klaswerking.

Op Gimme worden briefjes en foto’s gepost zodat je ook
thuis een beetje kan meevolgen.

Een paar weken voordat je kind naar school komt, nodigen
we jullie via mail uit voor een probeerdag. Je kan zelf een
dag voorstellen. Het is de bedoeling dat je kind ( zonder
mama of papa)
dan een halve dag komt meespelen in de klas.

Meer info of op bezoek
komen



Verwittig de juf via mail. 

Voor kinderen die niet schoolplichtig
zijn, 
hoeft er geen afwezigheidsbriefje
meegebracht worden.

Als je kind op school ziek wordt of
gekwetst is, bellen wij eerst naar de
ouders. Als die niet bereikbaar zijn
bellen we naar de persoon die jullie bij
inschrijving hebben opgegeven.

Wat als je kind ziek is?



Elke maand krijg je via email een
schoolrekening. Maandelijks vragen we voor
elke kleuter 5 euro (maximumfactuur).
Hiermee betalen we uitstappen,
theatervoorstellingen,….

Wat extra wordt besteld, wordt ook
verrekend (bv. tijdschriften,
schoolfoto’s,….).

De schoolrekening kan je het best via
domiciliëring betalen. Hiervoor kan je
terecht op het secretariaat.

Schoolrekening



Communicatie

Per thema zetten de juffen een
thema-ideetje op Gimme. Ze
posten hier ook foto’s van de
activiteiten in de klas. 
Blijf niet zitten met vragen of
zorgen …. Spreek de juf aan,
stuur een mailtje of bel tijdens de
schooluren 03/774 43 88
Mail voor  de groene klas naar:

Mail voor de gele klas naar:
       annemievanhoyweghen@ksas.be 

       femkesmet@ksas.be


