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ONDERWERP:  
Start schooljaar 2020-2021 
“Op stap met …” 

 

Beste ouder(s),  

We hebben allemaal een andere zomer dan gewoonlijk achter de rug. Ik hoop dat jullie ondanks alle                 

maatregelen en onzekerheden toch wat konden genieten van de zomervakantie. Er gebeurden heel wat              

grote en kleine werken op school waardoor we vol goede moed aan het nieuwe schooljaar beginnen. We                 

verwelkomen dan ook graag elke kleuter en leerling op dinsdag 1 september!  

“Op stap met …” 

Vanaf dit schooljaar zal alle algemene info en rekeningen via mail verstuurd worden. Enkel invulbriefjes en                
folders worden nog met de kinderen meegegeven. Bij de start van het schooljaar willen we graag nog even                  
wat praktische zaken voor jullie op een rijtje zetten.  

● Coronamaatregelen: het schooljaar start in code geel. Dit betekent concreet:  
○ We volgen nauwgezet de opgelegde veiligheidsmaatregelen: handen wassen/ontsmetten,        

mondmasker voor de leerkracht bij contact met volwassenen en in het lager ook voor de               
leerkracht wanneer die rondloopt in de klas.  

○ Kinderen mogen op de speelplaats met elkaar spelen, er wordt niet meer gewerkt met              
bubbels.  

○ We bieden warme maaltijden aan vanaf dinsdag 1 september en dit zolang de school in               
code geel blijft.  

○ Logopedie en kinesitherapie kan op school blijven doorgaan mits het volgen van de             
veiligheidsvoorschriften.  

○ Verjaardagen: alle traktaten moeten individueel verpakt zijn en dit moet 2 dagen vooraf             
meegeven worden.  

○ Ouders zijn niet meer toegelaten op het schooldomein tenzij op afspraak mits het volgen              
van de veiligheidsvoorschriften: mondmasker verplicht en handen ontsmetten.  

Uitzondering: we begrijpen dat het moeilijk is om de allerkleinsten zelfstandig van aan de              
poort tot aan de opvang of naar de juf op de speelplaats te laten stappen. Daarom mag 1                  
ouder het kind begeleiden tot aan de juf (mondmasker verplicht). Is uw kind zelfstandig              
genoeg om alleen het schooldomein te betreden, dan vragen wij u om de algemene regels               
hieromtrent te volgen.  

Kinderen brengen en afhalen:  

★ Tussen 7u en 8u: de opvang kreeg een nieuw plekje in de            
spiksplinternieuwe zaal met eigen ingang.  

★ Vanaf 8u tot 8u45: via de nieuwe poort aan de parking zowel voor kleuter              
als lager. Alle kinderen spelen op de speelplaats van het lager. LET OP: om              
8u50 sluit de poort! 

★ Tussen 15u55 en 16u10:  
○ Kleuters: via het paadje langs het kleutergebouw, ouders blijven         

wachten achter het poortje.  
○ Lager: langs de poort aan de parking, ouders wachten buiten de           

poort.  
★ Na 16u15:  



○ Kleuters: ophalen aan de gemeentelijke opvang via het paadje         
langs het kleutergebouw.  

○ Lager:  
■ Studie: ouders wachten op de parking tot de kinderen naar          

buiten komen. 
■ Opvang: aan de deur van de nieuwe zaal, ouders blijven          

buiten wachten.  
● Gewijzigde uren: tijdens de coronaperiode mei - juni merkten we als team op dat de kinderen                

deugd hadden van een iets langere speeltijd. Er werden andere spelvormen uitgeprobeerd, er was              
voldoende tijd voor toiletbezoek, koek en/of fruit, de kinderen konden frisser opnieuw de les              
volgen, … . Deze positieve verandering willen we graag behouden. Daarom passen we de              
speeltijden en middagpauzes aan, begin- en einduren blijven ongewijzigd:  

○ Ochtendspeeltijd: 10u25-10u50 
○ Middagpauze: 12u00-13u00 
○ Namiddagspeeltijd: 14u15-14u40 

Wie over de middag naar huis gaat om te eten, kan dit zeker behouden. We vragen om tijdig                  
(12u55) terug te zijn op school.  

● Naschoolse opvang en studie: na schooltijd sluiten kleuters die wat langer op school blijven              
onmiddellijk aan bij de Landelijke Kinderopvang. Leerlingen uit de lagere school hebben 2 keuzes:  

○ Opvang: leerlingen kunnen op elk moment opgehaald worden, er worden verschillende           
keuzeactiviteiten aangeboden zoals knutselen, spelletjes,... . De leerlingen van het 1ste en            
2de leerjaar worden begeleid bij het maken van hun huiswerk. 

○ Studie: leerlingen vanaf het 3de leerjaar kunnen naar de studie. Leerlingen worden niet             
eerder opgehaald en krijgen de kans om in stilte hun huiswerk te maken of te studeren.  

Meebrengen: pennenzak met schrijfgerief. Dit blijft steeds in de boekentas zitten zodat de             
kinderen van het lager vlot aan de slag kunnen tijdens de opvang of studie.  

● Groene school:  
○ We hebben heel wat groen om buiten te spelen. Misschien een tip: laat je mooiste               

schoentjes of kleren thuis voor speciale gelegenheden ;-).  
○ We blijven aandacht hebben voor gezonde voeding en het milieu, daarom vragen we             

koeken in een koekendoos te stoppen en water in een herbruikbare drinkfles mee te              
geven. Op woensdag brengt elke kleuter / leerling een stuk fruit mee.  

● Batterijen en dopjes: ook dit jaar blijven we batterijen sparen. Per kg spaart de school punten die                 
we kunnen inwisselen voor sportmateriaal. U mag dus steeds gebruikte batterijen binnenbrengen. 
Ook dopjes zijn altijd welkom. Hiermee steunen we de opleiding van blindengeleidehonden. 

● Fluojas: voor de veiligheid van uw kind hebben we graag dat iedereen een fluojas aan heeft om                 
naar school te komen. Bij het begin van het schooljaar krijgt elk kind (behalve peuter - eerste                 
kleuter) een fluojas voorzien van klas en nummer. In de agenda of het schriftje van je kind zal de                   
code kleven zodat je als ouder kan nagaan of je kind het telkens het juiste jasje aan heeft. Eind juni                    
worden alle fluojasjes terug ingezameld. Wie zijn of haar jasje niet terug indient, wordt €5               
aangerekend op de schoolrekening.  

● Schoolgerief: alle kinderen van het lager krijgen heel wat materiaal van de school: schrijfgerief, lat,               
gom, slijper, … We merken dat kinderen daar vaak slordig mee omspringen. De leerkracht deelt               
éénmalig alle materiaal uit. Wanneer een balpen of potlood op is, wordt deze uiteraard door de                
school vervangen. In alle andere gevallen wordt er gevraagd om van thuis uit nieuw materiaal mee                
te geven. Zo leren we de kinderen zorgzaam om te springen met hun materiaal.  

● Abonnementen: Ook dit schooljaar bieden we als school geen abonnementen meer aan.  
Wie dit wenst kan rechtstreeks bij de uitgeverij een abonnement nemen. 

 

 
 



● Richtprijzen bijdrageregeling:  
Voor dit schooljaar geldt volgende maximumfactuur: 
Kleuter: € 45,00 Lager: € 90,00          Openluchtklassen: € 435,00 

VERPLICHT VRIJBLIJVEND 

* Zwemmen (2-wekelijks, 8 tot 10 beurten)  
€ 3,80 per beurt (vervoer + toegang)  
Het 6de leerjaar zwemt gratis! 
* Turn T-shirt met schoollogo 
€ 6,00 (enkel voor wie nog geen passend T-shirt 
heeft)  
* Sportdag en SVS-sportactiviteiten 
€ 5,00 - € 6,00  per beurt 
* Cultureel aanbod (toneel, muziek, …) 
€ 4,00 - € 5,00 Toneel 
€ 2,80 - € 3,50 Jeugd en Muziek 
* Schoolreis 

- Kleuter tot € 25,00 
- Lager tot € 30,00 

* Middagtoezicht:  
€ 0,75 (met fiscaal attest voor belastingaftrek)  
*Openluchtklassen 

- kasteelklassen (3de & 4de lj): ± € 170,00 

- stadsklassen (5de & 6de lj): ± € 180,00 
(We voorzien acties om de prijs nog te kunnen drukken 
 en ook het oudercomité komt tussen, waarvoor dank!) 

* Warme maaltijd 
- soep: € 0,40 
- kleuter: € 2,75 
- 1ste t.e.m. 3de leerjaar: € 2,85 
- 4de t.e.m. 6de leerjaar: € 3,15 

* Voor- en naschoolse opvang 
€ 0,53 per begonnen kwartier 
(prijs is gelijklopend met die van de landelijke opvang)  

* Studie 

€ 1,59 (= 3 x een kwartier opvang)  
 
 
Naschoolse Landelijke Opvang Stekelbees  
op het schooldomein vanaf 16.15 tot 18.30 uur:  
lkkuipje@kvlv.be 

● Schoolwebsite en Facebook: u kan steeds de belevenissen van uw kind volgen op de              

schoolwebsite. Daar verschijnen regelmatig foto’s in de rubriek ‘klassen’. Ook de rubriek ‘in de              

kijker’ wordt vaak aangepast met foto’s of video’s. Op de Facebookpagina van school komt              

informatie of foto’s waar de ganse school of een ganse afdeling aan meedeed.  

○ Schoolwebsite: http://vbsvleteren.kbrp.be  

○ Facebookpagina: www.facebook.com/klavertjedrievleteren 

Wie zelf liever geen profiel heeft op Facebook maar wel graag de avonturen van de               

kinderen wil meevolgen kan steeds aan de directie een ouderprofiel vragen.  

● Schoolreglement: net zoals ieder schooljaar is het schoolreglement licht gewijzigd ten opzichte van             

vorig jaar. De eerste schooldag krijgt je kind een briefje mee ter goedkeuring. Het gewijzigde               

schoolreglement kan je nalezen op de schoolwebsite.  

● Kalender: de kalender voor dit schooljaar stond vermeld in de vorige editie van het Klaverblad (eind                

juni). Alle data zijn ook terug te vinden op de schoolwebsite:           

http://klavertjedrie.weebly.com/kalender--belangrijke-data.html 

Met vriendelijke groeten, schoolteam Klavertje Drie 

http://vbsvleteren.kbrp.be/
http://www.facebook.com/klavertjedrievleteren
http://klavertjedrie.weebly.com/kalender--belangrijke-data.html


 

 


