
W E L K O M  I N  
O N Z E  
K L E U T E R S C H O O L  

A L L E S  WAT  U  M O E T  W E T E N

Basisschool Sint-Godelieve

Van Cortbeemdelei 277 

2100 Deurne

03.324.16.25



Hallo, ik ben Anna!

Ik ben een kleutertje op Sint 

Godelieve. Ik zal jullie alles vertellen 

wat jullie moeten weten over deze 

kleuterschool!



WAT ZIJN DE SCHOOLUREN? 

Voormiddag 

– 8:30u tot 12:15u 

• poort opent om 8:15u tot 8:30u 

Namiddag

– 13:30u tot 15:35u

• poort opent om 13:20u 

• poort opent om 15:25u

Voor- en na-bewaking

– Voorbewaking: 

• Alle dagen van 7:15u-8:15u

– Nabewaking: 

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:50u-17:00u

• Woensdag van 12:30u-14:00u

– Voor en na bewaking is betalend €0,75 per begonnen half uur!

– Na 17u en op woensdag 14u betaalt u €10 boete per begonnen half uur.

Het is heel belangrijk om op 

tijd te komen. Zo stoor je de 

juffen niet en ben je er bij als 

we beginnen aan de dag.



WAT ZIT ER IN MIJN BOEKENTAS?



WAT ETEN EN DRINKEN WE? 

Om 10:30u eten we een knabbeltje 

– op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dit een geschild stukje fruit of groenten

– op woensdag mogen de kleuters een koekje meebrengen (zonder chocolade!)

– breng dit mee in een doosje met naam op. 

Om 12:15u eten de kleuters in de klas, of worden ze opgehaald om thuis te gaan eten.

– boterhammen blijven eten in de klas is betalend (€0,60 per keer: komt op schoolrekening)

– boterhammen moeten ook in een doos waar de naam op staat 

– géén koffiekoeken en géén snoep: enkel gezond eten.

De kleuters nemen een drinkbus met water mee.

– deze kunnen ze steeds bijvullen op school 

– hiervoor betalen ze €2 per schooljaar 



Alles in een doosje en in een 

drinkbus: zo dragen wij zorg voor 

de natuur. 

En vergeet je naam 

niet, want soms spelen 

wij iets kwijt. 



WAT DOEN WIJ AAN?

• De kleuters komen naar school in gemakkelijke kledij.

– dit zijn kleren die de kleuters zelf makkelijk uit kunnen doen (geen kousenbroeken onder 

broeken, geen riemen, geen moeilijke knopen, geen veters,…)

Zo kan ik zelf 

makkelijk naar het 

toilet en kan ik goed 

spelen!

Schoenen met velcro

Makkelijke broek, of bij 

goed weer kleedje of 

rok!



WAT VINDEN DE JUFFEN BELANGRIJK?

• dat de kleuter zindelijk is en al gewend is aan een toilet of potje

– Geen pamper!

• Een ongelukje kan gebeuren: neem een zak mee mee met extra kledij 

• dat op alles de naam staat van de kleuter: kledij, mutsen, sjaals, koeken- of 

fruitdoosjes, boterhammendozen,… Juffen zijn niet verantwoordelijk voor verloren 

materiaal!



• dat handschoenen (in de winter) met een touwtje vasthangen aan de jas

• dat je bij problemen de juf aanspreekt zodat we samen kunnen zoeken naar een 

oplossing.

• dat de kleuter flink kan eten

• dat het klaskaftje altijd terug meekomt naar school. Bij een verloren klaskaftje vragen 

we om via school een nieuw te kopen

TIP: snij mijn 

boterhamen en 

fruit/groenten in stukjes, 

dan eet ik beter!



HOE ZIET EEN DAG IN ONZE KLAS ER 
UIT? 

• 8:30u binnenkomen, jassen uit, boekentas uitladen 

• 8:40u onthaal: de kleuters zitten samen in de kring en kijken wie er niet is, kijken 
welke dag het is, wat voor weer het is en maken het gezellig 

• 9:00u spelen in de klas

• 10:15u speeltijd 

• 10:30u fruit/groenten/koek eten 

• 10:50u spelen in de klas

• 12:15u boterhammen eten (of thuis boterhammen gaan eten) 

• 12:35u speeltijd

• 13:30u spelen in de klas

• 15u jas aan, boekentas maken en zitten in de kring

• 15:20-15:35u   afhaal kleuters in de klas



VRAGEN? 

Met vragen, bezorgdheden,… kan je steeds terecht bij de klasleerkrachten(en), de zorgcoördinator of 
de directie. 

Je kan ons aanspreken op school of ons bereiken op volgend emailadres en telefoonnummer:

directie.sintgodelieve@sgkod.be

03 324 16 25 

Wij hopen op een fijne samenwerking! 

Het SIGO-team

mailto:directie.sintgodelieve@sgkod.be

