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ALGEMENE AFSPRAKEN KLEUTERKLAS 

TIJDIG AANWEZIG  

 Omwille van de corona regelgeving mogen ouders niet mee binnenkomen op de speelplaats/school.   
o Daarom verwachten we dat iedereen steeds op tijd is.  
o Dat betekent dat alle kinderen om 8u30 ten laatste afgeleverd worden aan de groene poort van 

de kleuterspeelplaats. (zij ingang)  Daar zal altijd een leerkracht staan om uw kind op te vangen.   
o Om 8u30 gaat deze poort op slot en kan u niet meer binnen langs deze ingang, dan moet u 

passeren via het secretariaat  
 

AFWEZIG: Wat doen als u kind afwezig blijft? 

o U verwittigt de dag zelf de school via de site, zo is de leerkracht meteen op de hoogte. 
o U gaat naar de site van de school www.campuskajee.be en bovenaan in de blauwe balk ziet u 

een titeltje  ‘Afwezig op de campus’.  
o https://www.campuskajee.be/afwezig-op-de-campus  

 
                                                ↓ 

 
 

MIDDAGETEN  
WARM  

 De kleuters hun eten wordt voorgesneden.  

 We verwachten wel dat uw kind al ZELFSTANDIG kan eten, dit oefenen we vooraf thuis.  

 
BOTERHAMMEN 

 Gelieve de brooddozen & drinkbus te naamtekenen.  Ze hebben vaak dezelfde bij en dit zorgt voor 
verwarring. Bovendien moeten we nu ook denken aan hun veiligheid in tijden van Corona!  

 Ook bij de boterhammen eten uw kinderen zelfstandig. We verwachten van hen dat ze al hun 
boterhammen opeten. U weet het beste wat ze normaal kunnen opeten, geef daarom geen extra 
boterhammetje mee. Een te volle brooddoos is ook niet fijn.  

 Yoghurt, snoepjes of chocolade als dessert houden we voor thuis.  
 

 

Geef hen als dessert fruit of groenten (kerstomaatjes, komkommer…) mee in een apart 
doosje. 

http://www.campuskajee.be/
https://www.campuskajee.be/afwezig-op-de-campus
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AFVALBELEID 

 Het afvalbeleid is voor onze school heel belangrijk. We werken dan ook mee aan het project MOS (Milieu 
Op School). 

 Daarom nemen de kinderen hun afval steeds terug mee naar huis. Ook afval uit de brooddozen wordt 
terug mee naar huis genomen (papiertjes, plastiek van kaasjes, enz…). 

COMMUNICATIE 
 De klascommunicatie verloopt het efficiëntste via e-mail, zeker nu met coronaregelgeving  

o Gewone praktische zaken kan u gerust vragen via mail en daarop kan u in functie van uw vraag een 
antwoord verwachten.  

o Problemen/zorgen betreffende uw kind worden niet besproken via mail.   Dan kan u wel via mail een 
afspraak vragen en zoeken we een momentje om tijd te maken voor u en bespreken we het al dan niet 
met de zorgleerkracht erbij.   

 Alle leerkrachten hebben een e-mailadres van de school (zie laatste pagina) 

 U vindt ook heel veel belangrijke info (oa de schoolkalender, documenten, foto’s…) op de website van de school 
http://www.campuskajee.be. 

DRINKEN/FRUIT 
 Mede omwille van de corona regelgeving vragen we u om vanaf nu een goed sluitende hervulbare drinkbus, 

gevuld met water, mee te geven. Indien nodig kan hun drinkbus op school bijgevuld worden. Frisdranken of 
fruitsappen zijn niet toegelaten. 

 We zijn een gezonde school. De kleuters eten om 10.10 uur enkel fruit, groenten, nootjes, rozijnen... Dit brengen 
ze eet klaar (geschild & gesneden) mee in een doosje met hun naam op. 

FOTO’S VAN ONZE KLEUTERS IN ACTIE 

 

Vind je terug op onze website http://www.campuskajee.be  

   

FOTOBOEK VOOR IN DE KLAS 
 Voor dit fotoboek vragen we de kleuters om enkele foto’s van thuis mee te brengen. Dit kunnen vakantiefoto’s 

zijn, foto’s van oma of opa, de hond, de poes, broertjes, zusjes,…  

 Kleef deze foto’s op een A4-blad, zodat de juf er een fotoboek van kan maken. 

 Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Tegelijkertijd wordt de taal gestimuleerd, want zij 
vertellen hierover tegen hun vriendjes.  

 De kleuters met een opstootje van heimwee kunnen we hiermee troosten. 

JUWELEN, UURWERKEN, SCHMINK, NAGELLAK 
 Zoals in het schoolreglement vermeld, houden we dit voor thuis.. 

  

http://www.campuskajee.be/
http://www.campuskajee.be/
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KLEDIJ in corona tijden:  
 Omwille van corona vragen we ook hier enkele extra aandachtspuntjes 

o Omdat we héél vaak de handen moeten wassen, zorg dat ze steeds vlot hun mouwen omhoog kunnen 
doen, daarom vragen we nadrukkelijk om: 

▪ Geen hemdjes/jurkjes met manchetknoopjes.  
▪ Geen sweaters, jurkjes, hemdjes met mouwen die niet omhoog kunnen. 

o Omdat we onze klassen steeds moeten ventileren, deuren en ramen open, vragen we u om uw kinderen 
aan te kleden in laagjes.  Zo kunnen ze bij bewegingsactiviteiten een laagje uitdoen. Voorzie een warme 
vest/trui die ze zelf vlot aan en uit kunnen doen.  Ook deze naamtekenen aub! 

 Gelieve je kind steeds speelkledij aan te doen. We zijn een school in ’t groen. We proberen veel buiten te gaan 
om te leren en spelen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat ze vuil worden. 

 Na een ongelukje de reservekledij van de school steeds gewassen terug meegeven aub! 

 Bij warme Zomerdagen:  
o Topjes zijn niet toegelaten (zie schoolreglement).   
o Doe uw kind steeds een T-shirt/jurkje met korte mouwen aan.  Zo zijn hun schouders beschermd tegen 

de zon. 
o Geef ook een petje of een zonnehoedje mee (steeds naamtekenen aub) 

 Voor de winter:  
o Koop GEEN handschoenen met vingers aub, dit kunnen de kinderen niet!  
o Koop warme wanten, deze kunnen ze zelf aan- en uitdoen. 
o Voor de jongste kleuters zorgen dat de wanten met een touwtje door hun mouwen vastzit. 

LUIZEN 
 Onze kriebelmama’s controleren regelmatig (na elke schoolvakantie) de hoofdjes van onze kleuters. Hierdoor 

zijn er steeds minder kleutertjes met luizen. 

 Ondanks dit alles komen luizen toch nog steeds voor. Geeft u snel een signaal als uw kindje luizen heeft, op die 
manier kunnen wij zo vlug mogelijk de nodige maatregelen nemen. 

NAAMTEKENEN 
Gelieve ALLES wat verloren kan gaan te naamtekenen (dit kan ook met alcoolstift in etiket) 

 Gympantoffels, schoenen: ongeveer de halve kleuterschool heeft dezelfde merkschoentjes met velco aan  

 Boekentas, brooddoos, drinkbus, fruitdoos…. 

 Jassen, mutsen, sjaals, wanten, truien 

 Hang steeds een lusje aan de jas om te voorkomen dat hij op de grond valt. 

RUST IS HEEL BELANGRIJK 

 Zorg ervoor dat uw kind voldoende (nacht)rust heeft. Voor kleuters is 12 uur slaap écht nodig! 

 Zeker voor onze jonge kleuters is een volle schooldag/week heel vermoeiend. 

 Wees waakzaam voor oververmoeidheid. 
 

 

Probeer rustpauzes in te lassen wanneer uw kleuter dat nodig heeft: eens een middag thuis eten, half 
dagje vrij na een druk weekend,… 

SPEELGOED VAN THUIS MEE NAAR SCHOOL 
 We vragen om GEEN speelgoed mee te geven naar school.    Dit leidt enkel tot verwarring met het speelgoed van 

de klas.  
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SCHOENEN/ (TURN)PANTOFFELS  
❖ We vragen om zowel schoenen als turnpantoffels duidelijk de naamtekenen, veel kinderen hebben 

immers identiek dezelfde!  

 Voor de lessen bewegingsopvoeding vragen we dat u turnpantoffels meegeeft naar school, let wel turnpantoffels 
die ze alleen aan en uit kunnen doen, dus geen veters aub!  

 U hoeft geen extra pantoffels mee te geven naar school, we gaan vanaf dit jaar hun turnpantoffeltjes ook 
gebruiken als klaspantoffeltjes.  Daarom is het belangrijk dat u deze pantoffeltjes duidelijk naamtekend of 
persoonlijk versierd met kleurstiften zodat ze vlot hun turnpantoffels herkennen.   

 We vragen om bij de aankoop van nieuwe schoenen geen veterschoenen te kopen.   
 

 

Als u nieuwe schoenen, sportschoenen of laarsjes koopt voor uw kind, laat uw kind bij de aankoop al 
eens zelf proberen ze aan en uit te doen. Indien dit lukt, dan hebt u de perfecte schoen gekozen. 

VERJAARDAGEN VIEREN  
 Uitnodigingen voor privé-verjaardagfeestjes thuis worden NIET op school uitgedeeld. We willen verdriet 

vermijden bij die kinderen die bijna nooit gevraagd worden. 

 De verjaardagen vieren wij klassikaal.  Deze dag staat jouw kind centraal!  

 Maar omwille van de corona regelgeving mag er niet meer getrakteerd worden met wat lekkers van thuis.    

 Wie toch iets wil kopen, dit is geen verplichting, mag dit doen voor de klas (prentenboek, speelgoedje, puzzel,   
spelletje…) U kan ook altijd even informeren bij de juf voor een specifieke tip.  Pak dit cadeautje in als 
geschenkje en uw jarig kind mag dit dan onder een klasritueel opendoen.  Zo staat uw kind ook centraal.  

 Individuele cadeautjes voor alle kinderen apart worden NIET meegegeven of uitgedeeld op onze kleuterschool. 

 Kinderen van het begeleidingstehuis Juno komen ook graag op feestjes, vergeet hen niet.  Als u deze gegevens 
wil, kan u dit verkrijgen via ons secretariaat.  
 

 

U kan een adressenlijst vragen op het secretariaat en de kaartjes opsturen met de post, of de 
uitnodigingen via e-mail versturen. 

VOOR- EN NABEWAKING 
 De kleuters die vóór 8.15 uur naar school komen, gaan naar de voorbewaking, zij komen WEL binnen langs de 

hoofdingang.  

 De voorbewaking wordt georganiseerd door KIOS. 

 U brengt uw kind tot in de kleuterturnzaal of tot op de grote speelplaats waar u ook meteen moet tekenen voor 
aanwezigheid. 

 Kinderen die op woensdag later dan 12.25 uur, en de andere dagen later dan 15.40 uur worden afgehaald, 
worden door de leerkracht naar de nabewaking gebracht op de grote speelplaats. 

 

 

Indien ze lang moeten blijven, is het fijn dat ze een stukje fruit of een droog koekje kunnen eten. Steek 
alles in een doosje. Als drank is op school enkel water toegelaten. Dit wordt door de ouders de dag 
zelf meegegeven. Frisdranken of vruchtensappen zijn ook niet toegelaten in de nabewaking. 

ZAKDOEKEN 
 In de klas zijn er zakdoeken voorzien. Stop voor tijdens de speeltijd wel een zakdoek van thuis in de jaszak. 

 Nu zeker met corona, leer uw kind hoe het de neus moet snuiten, kinderen kunnen dat niet vanzelf.  Doe het 
duidelijke voor en zo leren ze dat snuiten beter is dan vegen.   
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ZELFSTANDIGHEID 
Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. 

 Geef je kinderen enkel jassen en schoenen die ze ook zelf kunnen aan- en uitdoen.  Moeilijke jassen en schoenen 
leiden vaak tot onnodige tranen.   
 

 

Laat hen dit thuis ook oefenen. Deze verantwoordelijkheid is heel belangrijk voor hun totale 
ontwikkeling. 

ZIEKE KINDEREN/MEDICATIE 
 We moeten nu, vanwege corona, extra streng zijn.  Zieke kinderen mogen NIET naar school.  

 Indien uw kind ziek wordt op school zullen we u vragen om uw kind te komen ophalen.  We vragen daarom ook 
dat er altijd iemand bereikbaar is in geval van.   

 Gelieve de medische fiche van uw kind nauwkeurig in te vullen.  

 In principe wordt er op school geen medicatie toegediend. In uitzonderlijke gevallen kan het wel. Enkel met een 
schriftelijk attest van de dokter, dit attest is wettelijk verplicht. Daarop moet de juiste dosering en 
toedieningswijze vermeld zijn.   

 Indien uw kind medicatie moet krijgen wordt dit voor de kleuters gedaan op het secretariaat, in de 
kleuterklassen kunnen we, vanwege de veiligheid, geen medicatie toedienen.   U regelt dit rechtstreeks met het 
secretariaat.  

 Steek nooit medicatie in het boekentasje van uw kind.  Ze denken mogelijk dat het snoep is en zouden dit 
kunnen delen met hun vriendjes. 

ZONNEBESCHERMING 
 Als er een zonnige dag wordt voorspeld vragen wij om uw kind ‘s morgens in te smeren met een hoge 

beschermingsfactor.   

 Geef een petje of een zonnehoedje mee 

 Wij leren de kleuters om zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken. 
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SPECIFIEKE AFSPRAKEN 

SPECIFIEK VOOR DE INSTAPPERS 
 Kleuters die in de namiddag een middagdutje mogen doen in de slaapklas, brengen een knuffel, een tutje en een 

dekentje mee. Gelieve alles te naamtekenen. Bij elke vakantie of ziekte wordt alles meegegeven om te wassen.  

 Kleuters die ’s middags in de warme refter gaan eten, brengen hiervoor één of twee slabbetjes mee (indien 
nodig). Deze worden regelmatig gewassen op de school.  Zet ook hier wel je naam op. We mogen van deze 
kleutertjes verwachten dat zij voor het grootste stuk zelfstandig kunnen eten. Hun eten wordt wel klein 
gesneden. 

SPECIFIEK VOOR KINDEREN MET HET GEBOORTEJAAR 2015 
Toilethygiëne aanleren: 

 Leer je kinderen hun poep juist afvegen. Juf is uiteraard wel bereid om te helpen en te controleren. 

 We mogen verwachten dat kinderen van deze leeftijd dit zelf kunnen. Oefenen jullie dit thuis ook? 
 

Let op! Vanaf dit schooljaar 2020-2021 is er leerplicht.  

Alle kleuters van het geboortejaar 2015 moeten 290 halve dagen verplicht op school aanwezig zijn. 

 Voor deze kleuters geldt dezelfde regelgeving als voor de lagere schoolkinderen. Voor elke afwezigheid is een 
attest nodig. 

 Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een strookje (de betreffende kinderen kregen reeds deze 
strookjes). 

 Dergelijk strookje kan slechts 4 keer per schooljaar door de ouders ingevuld worden.  

 Voor langere afwezigheden is een doktersbriefje nodig. 
 

 
 

    
 

Zo zorgen we samen voor een fijn jaar!  
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KLEUTERSCHOOL 

 

Liesbeth Claessens 
l.claessens@campuskajee.be 
NIJNTJESKLAS  

 

Mies Tijsmans 
m.tijsmans@campuskajee.be 
KABOUTERKLAS  

 

Katelijne Verdonck (is op vrijdag thuis, dan doet juf Ilde de Kikkerklas) 
k.verdonck@campuskajee.be 
KIKKERKLAS 

 

Lut Jansen (is op woensdag thuis, dan doet juf ilde de Plukklas) 
l.jansen@campuskajee.be 
PLUKKLAS  

 

 
 
Ilde Weyenberg 
i.weyenberg@campuskajee.be 
BEWEGINGSOPVOEDING & ONDERSTEUNING KLEUTERSCHOOL  
 
 

 

 

Kristin Verbruggen 
k.verbruggen@campuskajee.be 
KINDERVERZORGSTER 
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mailto:k.verbruggen@campuskajee.be

