
Sterk onderwijs, warme sfeer! 

Welkom in onze kleuterschool 

 

1. Contactgegevens kleuterschool 

Telefoon 03/777.26.79 

Gsm 0473/72.08.21  

E-mail info@basishfam.be 

Secretariaat De Baere Karen, karen.debaere@basishfam.be  
Windels Yanah, yanah.windels@basishfam.be 

 

 

2. Team  

 

 

Directie Marlies Pype,  
directeur.ks@basishfam.be     

 

Beleidsondersteuner Mureen Smekens,  
mureen.smekens@basishfam.be 

 

Zorgcoördinator   Mien De Meulenaer,  
mien.demeulenaer@basishfam.be 
 

 

Brugfiguur Pervane Yürük, 
pervane.yuruk@sint-niklaas.be 
 

 

 

3. Schooluren 

 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
08u30 - 11u40 en 13u10 - 15u30  
 
Woensdag:  
08u30 -12u05 

De poort is open vanaf 08u00  
De leerkrachten zorgen tot 16u00 voor opvang  

De poort sluit om 08u30. Wij verwachten dat kleuters op tijd naar 
school komen. 
 
Wat als je te laat komt? Je meldt je aan op de kleuterschool. 
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4. Korte opvang  

 

 

De korte opvang is de betalende opvang van de school voor kinderen 
die niet lang in de opvang moeten blijven. 
 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
16u00 - 16u30 
 
Woensdag: 
12u20 - 13u30 
 

 

5. Buitenschoolse opvang “De Sprinkhaan” 

 

 

De betalende buitenschoolse opvang is een dienst van de stad  
Sint-Niklaas. 
 
Elke dag: 
Voorschoolse opvang: 07u00 - 08u00 
Naschoolse opvang: 16u00 – 18u00 
 

 

6. Afwezigheden 

 

 Het is belangrijk dat de kleuters zoveel mogelijk aanwezig zijn. 
Verwittig de directie of de klasjuf bij afwezigheid of ziekte. 
 

 

7. Praktische afspraken 

 

 

Tekentas:  
Alle kleuters krijgen éénmalig een tekentas. 
Ze gebruiken deze tas van de peuterklas tot en met de 3de kleuterklas. 
Hierin gaan alle kleuterwerkjes mee naar huis. De volgende schooldag 
wordt de map terug leeg meegebracht.  
 

 De dagen van de week worden aangeleerd met behulp van 

verschillende kleuren:  

- maandag: gele dag 
- dinsdag: blauwe dag 
- woensdag: rode dag 
- donderdag: groene dag 
- vrijdag: oranje dag 
- zaterdag en zondag: witte dag 

 

 

Brieventas of heen- en weermapje: 
Belangrijke informatie voor de ouders wordt hierin meegegeven. 
Graag de volgende dag terug meebrengen. 
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Buggy’s: 
De schoolpoort moet voor de brandveiligheid vrij blijven, daarom 
kunnen er geen buggy’s blijven staan.   

 

Fietsen 
Kleuters die met de fiets naar school komen, kunnen hun fiets 
achterlaten in de fietsenberging op de speelplaats. 

 

Fruit, koek en drank 
- Wij stimuleren een gezond tussendoortje en drinken alleen 

water. 
- Op donderdag is het “oog voor lekkers” dag, dan eten de 

kleuters samen een stuk fruit. Dit wordt aangekocht door de 
school.  

Snoep is verboden. 
 

 

Facturatie 
- Bij het begin van het schooljaar ontvang je een overzicht van 

de te verwachte kosten. 
- Onkosten worden maandelijks gefactureerd en meegegeven in 

de brieventas.  
Bij vragen ga je langs het secretariaat. 
 

 
 

 

Ziekte 
- Een kleuter die ziek is blijft thuis.  

(koorts, overgeven, buikloop… of besmettelijk voor andere 
kinderen) 

- Als kinderen ziek worden in de school, dan bellen we de 
ouders op met de vraag de kleuter af te halen. 

Medicatie wordt enkel toegediend met een schriftelijk attest van de 
dokter. Je vindt dit document op de website. 
 

 

Boekentas 
- De ideale boekentas is licht en niet te groot. (richtmaten voor 

kleuters: 28 cm tot 31cm)  
- Zorg ervoor dat de boekentas groot genoeg is zodat er een 

brooddoos, koekje, flesje water en reservekledij in kan. 
- Boekentassen gaan op de rug. Trolleys zien we liever niet. 
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8. Vakanties en vrije dagen 

- maandag 1 oktober 2018: facultatieve verlofdag 
- van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018: 

herfstvakantie 
- woensdag 21 november 2018: pedagogische studiedag 
- vrijdag 7 december 2018: facultatieve verlofdag 
- van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019: 

kerstvakantie 
- woensdag 27 februari 2019: pedagogische studiedag 
- van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019: 

krokusvakantie 
- van maandag 8 april 2019 tot en met zondag 21 april 2019: 

paasvakantie 
- maandag 22 april 2019: Paasmaandag 
- woensdag 1 mei 2019: Dag van de arbeid 
- donderdag 30 mei 2019: O.-L.-H.-Hemelvaart 
- vrijdag 31 mei 2019: brugdag 
- maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag 
- woensdag 19 juni 2019: pedagogische studiedag 
- van maandag 1 juli 2019 tot en met zondag 1 september 2019: 

zomervakantie 
 

 

9. Oudercontacten 1ste, 2de en 3de kleuterklas 

- Dinsdag 27 november 2018  

- Donderdag 21 maart 2019 en maandag 25 maart 2019  

 

 

 


