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Welkom in onze Kleuterschool !
Beste ouders,
we heten jullie van harte welkom in onze kleuterschool. We vinden het fijn dat jullie voor de
opvoeding en het onderwijs van jullie kind voor onze school gekozen hebben.
Wij zijn een autonome kleuterschool voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
Onze school heeft 2 vestigingsplaatsen:
Wal 14 (hoofdschool) en Vloedstraat 15 (wijkschool).
Ons kleuterteam engageert zich ervoor om alle kleuters optimale ontwikkelingskansen te bieden.
We willen een school zijn waar kleuters volop kansen krijgen om te experimenteren, ontdekken en
spelenderwijs te leren.
We trachten ervoor te zorgen dat kleuters zich hier thuis voelen en graag naar school komen.
Welbevinden staat hier centraal.
Een goede communicatie tussen school en ouders vinden wij heel belangrijk.
Daarom staan we er steeds voor open om samen met jullie een oplossing te vinden voor eventuele
vragen of bezorgdheden.
Wij hopen op een goede samenwerking en wensen jullie kleuter een aangename kleuterperiode op
onze school toe.

Dag kleuter,
je zet nu je eerste stapjes op onze school. We vinden het fijn dat jij er bent: welkom!
Je komt in een boeiende wereld terecht met heel veel nieuwe kansen en uitdagingen.
We hopen dat je je hier vlug mag thuis voelen en dat je een fijne tijd zal beleven in onze
kleuterklas.

Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel
niet om ons te contacteren.
Kleuterschool De Robbert
Wal 14 011/44.58.10
Vloedstraat 15 011/62.23.28
3930 Hamont-Achel
www.derobbertkleuter.be
Directie 

Mevr. Heidi Cox

  011/44.58.10
directie@derobbertkleuter.be

Secretariaat

Mevr. Pascale Dirkx

  011/44.58.10
secretariaat@derobbertkleuter.be

Zorgcoördinator

Mevr. Jeanne Boonen 

  011/44.58.10
zorg@derobbertkleuter.be

VCLB Noord-Limburg Neerpelt

  011/80.59.00
neerpelt@clb-net.be
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Onze ouderraad – misschien ook iets voor u?
Wil je als ouder meedenken over activiteiten en een goed schoolbeleid en steekt je graag de
handen uit de mouwen tijdens schoolevenementen, dan is de ouderraad misschien wel iets voor
jou. De ouderraad vergadert een 6-tal keer per schooljaar op dinsdagavond.
Voorzitter:

Sarah Serroyen

Je kan onze ouderraad contacteren via de website.
Tips en ideeën zijn ook steeds welkom via de ideeënbus aan de ingang van de beide vestigingen.

Schooltijden
Voormiddag

Begin
8.25 u.

Einde
12.00 u.

Namiddag

13.25 u.

15.20 u.

speeltijd: 10.05 u. – 10.20 u.
speeltijd: 14.40 u. – 14.55 u.

De poorten van de school worden 15 minuten voor de aanvang van de lessen geopend.
Dit is om 08.10 u. ’s morgens en 13.10 u. ’s middags. Er is steeds toezicht aan de poorten.
Op woensdagnamiddag is de school gesloten.
We vragen dat de kinderen niet vroeger naar school komen, omdat buiten deze tijden de
schoolverzekering niet van kracht is en het toezicht nog niet aanwezig zal zijn.
Probeer steeds op tijd te komen, de poorten gaan dicht op het belsignaal.
De kleuters worden aan de poort afgezet. Ouders van nieuwe kleuters mogen de eerste 5
schooldagen bij het brengen mee tot aan de klasdeur. Daarna worden ze ook aan de poort
afgezet.
De poorten gaan 5 minuten voor het belsignaal open. Dit is om 11.55 u en 15.15 u.
De ouders wandelen dan naar de klas. De klasjuf ziet erop toe dat de kleuter niet vertrekt
vooraleer ze weet wie de kleuter komt ophalen.

Regeling van de middagbewaking.
Kinderen kunnen ’s middags blijven eten in de school, als hiervoor een geldige reden is.
In het centrum eten de jongste en oudste kleuters in aparte eetklasjes omwille van het groot
aantal kleuters. In de wijkschool eten de kleuters gezamenlijk.
We trachten de kinderen zoveel mogelijk comfort en rust aan te bieden tijdens het eetmoment.
Voor het overblijven tijdens de middagpauze wordt er voor elk overblijfmoment een bijdrage van
€ 1,00 gevraagd. De onkosten worden op de schoolrekening vermeld.
De kleuters brengen tussen de middag een drankje van thuis mee. Water kan gratis op school
gedronken worden.
Wat mag wel tijdens de middag?
-water
-melk
-chocomelk
-fruitsap
-fristi
Wat mag niet tijdens de middag?
-frisdrank
-sportdrank
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Voor- en naschoolse opvang
Het Huis van het Kind is een organisatie van het stadsbestuur van Hamont-Achel.
Locatie: Kloosterstraat 15
3930 Hamont-Achel
011/51 05 60
Voor de hoofdschool: De kleuters worden ’s morgens door de begeleiding naar de speelplaats
gebracht en na school worden de kleuters door hen hier ook opgehaald.
Voor de wijkschool: Er is vanuit het Huis van het Kind vervoer voorzien om de kleuters naar
school te brengen en op te halen.
Voor vragen en inlichtingen kan je terecht bij de coördinator Veronique Vos: 011/51 05 60 of
huisvanhetkind@hamont-achel.be
Voor beide vestigingsplaatsen is het belangrijk dat de klasjuf op de hoogte is van alle
opvangmomenten. Dit om misverstanden te voorkomen.
Ook tijdens vakanties en schoolvrije dagen kan je beroep doen op de voor- en naschoolse opvang.

Nuttige data
Neem regelmatig een kijkje op de kalender op onze website www.derobbertkleuter.be
Ook in onze nieuwsbrief de ‘Robbie’ lees je hier meer van.
De vakantiedagen, lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen worden bij elk instapmoment
schriftelijk aan de ouders bezorgd.

Foto’s op de website
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van activiteiten in de klas en op school.
Deze foto’s kan je terugvinden op de website. Om deze te kunnen bekijken, moet je inloggen.
De inlogcode wordt jaarlijks gewijzigd. De foto’s blijven een bepaalde tijd online en worden dan
verwijderd om plaats te maken voor nieuwe foto’s. Dit wordt altijd aangekondigd op de website.

Turnkledij
In onze school turnen de kleuters in hun eigen kledij. Op de infoavond vertelt de klasjuf op welke
dagen de kleuters gaan turnen. We vragen om hen op die dagen gemakkelijke kledij aan te doen
zodat de kleuter optimaal kan bewegen.
Ze hebben enkel turnpantoffels nodig, voorzien van naam. Deze zitten in een stoffen turnzak
(ook voorzien van naam) die door de kleuters gemakkelijk zelf te openen is. De turnzak blijft
gedurende het hele schooljaar op school.
Indien de klas/turnjuf merkt dat de pantoffels te klein worden/zijn, geeft ze deze mee naar
huis zodat je nieuwe kan zorgen.

Kleuterpostmap
De kleuters krijgen op regelmatige tijdstippen hun kleuterpostmap mee naar huis.
Dit is een heen- en weer map tussen school en thuis waarin alle briefwisseling wordt meegegeven.
De instappers krijgen deze van school en het is de bedoeling dat deze de hele kleuterloopbaan
gebruikt wordt. Bij verlies of als deze aan vervanging toe is, wordt er een nieuwe map gezorgd.
Dit komt dan op de schoolrekening (1€).
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Gezondheidsbeleid op school
Als school vinden wij het belangrijk om een omgeving te creëren waarin kinderen gezond gedrag
kunnen leren. Jong geleerd is oud gedaan!
Ook in de media wordt regelmatig naar het belang hiervan verwezen.
Gezond gedrag op school betekent voor ons een goed evenwicht tussen gezonde voeding en
voldoende beweging.
Zo hebben wij onder andere aandacht voor gezonde tussendoortjes, voldoende water drinken,
2/week turnen, wekelijks fruitproject, bewegingstussendoortjes, klas- en schoolprojecten rond
gezondheid, een speelplaats met veel mogelijkheden tot bewegen,...
In overleg met het leerkrachtenteam, ouderraad en schoolraad zijn we tot gezamenlijke
afspraken gekomen rond de dagdagelijkse gebruiken op school:
Tussendoortjes
De kleuters brengen van thuis uit een tussendoortje mee.
Op woensdag is er de vaste fruitdag waarbij enkel vers fruit of groenten wordt gegeten.
Koeken die op woensdag meegebracht worden, gaan terug in de tas.
Op vrijdagvoormiddag is er het project ‘Oog voor lekkers’
Het fruit en/of groenten op vrijdagvoormiddag wordt voorzien door school en geschild door
vrijwilligers.
Wat mag wel?
-vers fruit
-groenten ( komkommer, tomaatjes, wortel,...)
-ongezouten noten ( walnoten, cashewnoten, pecannoten)
-droge koek
-boterham
-gedroogd fruit (rozijnen, pruim, abrikoos)
Wat mag niet?
-koeken omhuld met chocolade
-snoep
-chips en andere gezouten snacks

Een drankje in de klas
Er is standaard een vast drinkmoment na de speeltijd in de voor- en namiddag.
De kleuters brengen een drinkbeker mee van thuis. Er wordt op school water van de kraan
gedronken. Het drinkwater wordt regelmatig gecontroleerd door de watermaatschappij.
Aan de ouders vragen we om in het begin van het schooljaar een drinkbeker mee naar school te
geven voorzien van de naam van de kleuter. Op die manier heeft elke kleuter zijn/haar
drinkbeker wat een goede hygiëne garandeert. De drinkbekers blijven gedurende het schooljaar
op school en worden op het einde van het schooljaar mee naar huis gegeven.

_______________________________________________________________________________________
Onthaalbrochure
schooljaar 2019-2020
pagina 4

Kleuterschool De Robbert

Wal 14 en Vloedstraat 15 3930 Hamont-Achel 011/44.58.10 www.derobbertkleuter.be

Hoera … ik ben jarig
De verjaardag van de kleuter wordt ook op school gevierd. De kleuter krijgt op voorhand de
verjaardagsdoos mee naar huis. Aan de ouders wordt gevraagd om hier een traktatie in te
stoppen zodat de kleuter kan trakteren aan de andere kleuters.
De klasjuf maakt met het fototoestel van de klas 1 foto van het verjaardagsmoment. Deze foto
vind je terug op de website. Je hoeft zelf geen fototoestel mee te geven.
Wat mag wel?
-droge koek
-wafel of stukje cake
-fruit of groenten
Wat mag niet?
-snoep
-chips en andere zoute snacks
-taart
Het is niet de bedoeling om extra speelgoedjes aan de traktatie te hangen.
Bij schoolveranderingen wordt er niet getrakteerd in de klas.
Uitnodigingen worden niet uitgedeeld in de klas of op de speelplaats. We willen hiermee
vermijden dat kleuters teleurgesteld worden als ze geen uitnodiging krijgen. We vragen de
ouders vriendelijk om deze buiten de schoolpoort uit te delen.
Ook voor vriendenboekjes/kerstkaartjes … geldt deze schoolafspraak.

Praktische afspraken
-Het schoeisel van je kleuter is steeds voorzien van een riempje achteraan (geen slippers).
-Indien je tijdens de schooluren naar school komt, meld je je steeds aan op het secretariaat.
-Indien je tijdens de schooluren je kleuter ophaalt dien je steeds een briefje in te vullen op het
secretariaat.
-Voorzie alle persoonlijke spullen van je kleuter van zijn/haar naam (schooltas, brooddoos,
koekendoos, handschoenen, sjaal, jas,...).
-Omwille van het afvalbeleid op school worden papiertjes van koeken mee teruggegeven naar huis.

Schooltoeslag
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in
Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen
van de ouders voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 ontvang je de schooltoeslag via de uitbetaler van het
Groeipakket. Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen en Nederlandstalig onderwijs
volgen zullen hun schooltoeslag niet moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het
Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.
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Betalingen
Voor alle betalingen die betrekking hebben op de onkosten gemaakt op school, moet geen contant
geld meegegeven worden. De onkosten worden via de schoolrekening 2-maandelijks vereffend.
We vragen vriendelijk om de betalingstermijn te respecteren.

Lijst met geplande uitgaven
Maximumfactuur Kleuterschool
Dit zijn onkosten die de school bij deelname van de kleuter mag aanrekenen.
 2,5- 5 jarigen = € 45

Lijst met richtprijzen waarvoor de maximumfactuur van toepassing is:
Wij vragen een bijdrage voor:

Richtprijs :

Schooluitstappen/projecten
Max. € 5,00
Deze zijn over het algemeen gratis maar indien er
beroep gedaan wordt op een gids, wordt dit
aangerekend.
Bij uitstappen met de bus wordt een busbijdrage
gevraagd.
Schoolreizen:
2,5/3/4-jarige kleuters

Max. € 3,00

5-jarige kleuters

Max. € 19,00

Sportdag
Verplichte sportactiviteit:
4 en 5-jarige kleuters: Rollebolle
(indien dit georganiseerd wordt)
Verplichte culturele voorstelling:

€ 2,50

Oog voor lekkers:

Stukprijs x aantal fruitweken

Pamperbijdrage:
Éénmalige bijdrage voor kleuters die niet zindelijk
zijn.

€ 7,50

€ 3,00
Max. € 6,00

Onkosten die buiten de maximumfactuur om gemaakt worden kan u terugvinden op onze website:
Schoolbrochure-deel 3- bijdrageregeling.
Dit zijn onkosten die op eigen initiatief door de ouders gemaakt worden vb. middagtoezicht,
tijdschriften,...

Medicatie
Principieel verstrekt de school geen enkele medicatie.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met
de juiste dosering en toedieningswijze.
Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met onze zorgcoördinator.
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