Beste ouders,
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Dat u dagelijks overstelpt wordt met informatie, is ons allen welbekend.
Maar mogen wij u echter vragen deze infobrochure, ontstaan in overleg met het hele
schoolteam, toch even rustig door te nemen.
Deze brochure heeft in eerste instantie tot doel jullie te informeren over de dagdagelijkse
werking van onze school.
Vermits wij, net als u, het allerbeste voor uw kinderen willen , denken wij dat deze
infobrochure een nuttig instrument is om tot een goede samenwerking te komen .
Meer info kunnen jullie ook terugvinden in het digitale schoolreglement dat je kan
terugvinden op de website van de school : www.tlindeke.be
Heb je vragen of wil je specifieke info, aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen jullie
graag!

De directeur
Het schoolteam

Schooluren.

’s Morgens van 8.40 uur tot 12.15 uur
’s Namiddags van 13.25 uur tot 15.20 uur
Poorten open 15 minuten voor de lessen.
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Gelieve er steeds voor te zorgen dat u uw kleutertjes op tijd naar school brengt tijdens de
openingsuren van de poort. Deze gaat om veiligheidsredenen dicht om 8u40 en om 13u15.
Indien u bij uitzondering toch te laat zou zijn, gelieve de school, in mate van het mogelijke,
hiervan te verwittigen. Sla daarom het nummer van de school op in uw gsm-toestel.
Het gebeurt soms dat kinderen tijdens de schooluren een geneeskundig onderzoek dienen te
ondergaan. Mogen wij u vragen om dit in eerste instantie zoveel mogelijk te vermijden. Indien
dit toch moet gebeuren, vragen wij om het kind niet te komen halen of terug te brengen
tijdens de reguliere lesuren. Dit is erg storend voor de klaswerking.

Voor en naschoolse opvang
Er wordt geen voor- en naschoolse opvang georganiseerd op school.
Er is wel opvang mogelijk via de gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in
“ ’t Appelboompje”, Boomsesteenweg 67 te Willebroek.
Tel.03/866.35.59 of via coördinator op gemeentehuis:0499/939778 !
Vooraf inschrijven !!!

Instapregeling voor kleuters.
Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6
maanden bereiken.
Voor schooljaar 2020-2021 zijn de instapdata:
De eerste schooldag na de zomervakantie of 1 september 2020
De eerste schooldag na de herfstvakantie of 9 november 2020
De eerste schooldag na de kerstvakantie of 4 januari 2021
Extra instapdatum: maandag 1 februari 2021
De eerste schooldag na de krokusvakantie of 22 februari 2021
De eerste schooldag na de paasvakantie of 19 april 2021
De eerste schooldag na Hemelvaartsdag of 17 mei 2021

Belangrijke data
Belangrijke data en/of activiteiten worden jullie tijdig meegedeeld via smartschool.
Volgende data kunnen jullie misschien al noteren:

Verlofdagen en oudercontacten schooljaar 2020 - 2021
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Het schooljaar begint op dinsdag 1 september 2020 en eindigt op woensdag 30 juni 2021 ’s
middags!!!
Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8
november 2020
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3
januari 2021
Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21
februari 2021
Paasvakantie:
van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
Hemelvaartsweekeinde: van woensdag 12 mei tot en met zondag 16 mei 2021
Pinksterweekeinde: van zaterdag 22 mei tot en met woensdag 26 mei 2021

Pedagogische studiedagen:
Woensdag 7 oktober 2020
Woensdag 18 november 2020
Woensdag 3 februari 2021
Oudercontacten:
Dinsdag 8 december 2020
Dinsdag 8 juni 2021
Schoolfotograaf
5 oktober 2020
Mosselfestijn
18 oktober 2020
Verkoop koekjes
10 november 2020
Quiz ’t Pleintje
5 februari 2021
Schoolfeest ’t Pleintje
5 juni 2021
Schoolfeest ’t Lindeke
12 juni 2021

Middagmaal
De kinderen kunnen in de school blijven eten indien de ouders of andere familieleden niet
in staat zijn om de kinderen ’s middags thuis te laten eten.
(We vragen hiervoor een attest van de werkgever!)
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Onze kleuters brengen zelf hun boterhammen en een drinkbus water mee.
Prijs per dag: 1 euro

Zindelijkheid
De meeste kleuters zijn er tussen de leeftijd van 2 en 3 aan toe om de luier
achterwege te laten. Op school helpen wij uw kind om zelfstandig naar het
toilet te leren gaan. In de nabijheid van elke klas zijn er toiletten op
kindermaat. Op geregelde tijdstippen gaan de kleuters naar het toilet.
We vragen dan ook aan de ouders om thuis dezelfde routine in te bouwen
die ervoor zorgt dat uw kleuter zo snel mogelijk zindelijk is.
We letten erop om telkens de handjes te wassen na toiletbezoek.

Versnapering tijdens de speeltijden
Tijdens de voormiddagspeeltijden brengen de kinderen water en koek mee. Tijdens de
namiddagspeeltijd is enkel fruit en water toegestaan.
Voor de kleuters duidelijk naam op verpakking vermelden: alles gaat in een gezamenlijke box

Verjaardagen
De verjaardagen van de kleuters van een bepaalde klas zullen zoals
vroeger nog steeds gevierd worden ( indien de kleuter dat wenst ). De
leerkrachten zullen de manier waarop (en wanneer) dit plaatsvindt met
de jarige kleuters van de klas bespreken.
Een stuk cake is ook steeds makkelijker verwerkbaar in de klas dan ijsjes
of taarten.
Let op! Geen individuele geschenkjes meebrengen.

Schoolzwemmen (3de kleuterklas)
De kleuters van het derde kleuterklasje zullen dit schooljaar ongeveer één maal per maand
gaan zwemmen in het zwembad van OTV te Willebroek.
Data: 28/9, 26/10, 23/11, 25/1, 29/3, 26/4, 31/5
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Het zwemmen is gratis.

Schoolkosten/rekening
Vanaf dit schooljaar werken wij met facturatie.
Jullie ontvangen maandelijks een overzicht van de gemaakte kosten
(opvang tijdens de middag,, uitstappen, zwemmen, …)
Er moeten geen bonnetjes meer aangekocht worden!
Mee te brengen in de kleuterschool.
•
•
•
•

Reservekledij voor op de school voorzien.
Eén doos papieren zakdoekjes, vochtige doekjes per kind
3de kleuterklas: turnpantoffels in turnzakje voorzien van naam.
K1, K2, K3 en peuters : voorzie de kleuters van gemakkelijke kledij voor het turnen.

Schoolverzekering (Ethias, Hasselt)
De kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen op school, op weg naar school, op
weg naar huis en tijdens alle schoolse activiteiten.
Stoffelijke schade aan kledij en materiaal worden niet gedekt.

Afwezigheden.
Kleuters: geen medisch attest! Graag de school verwittigen.
Sommige kleuters hebben reeds de leerplichtige leeftijd ( 6 jaar) bereikt. Zij vallen dus ook
onder de reguliere wetgeving.
Wij willen u er ook op wijzen dat de studietoelage voor de ouders geweigerd kan worden
indien uw kind in de derde kleuterklas te vaak afwezig is. Ook de overgang naar het eerste
leerjaar kan hierdoor in het gedrang komen. Een leerling van de derde kleuterklas moet
minimum 275 halve dagen aanwezig zijn.

CLB (Centrum voor Leerling Begeleiding)
Onze school wordt ondersteund door het CLB-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs
gevestigd te Boom tel: 03.888.24.21
De pedagogisch-psychologisch consulent, de verpleegster en de maatschappelijk werkster
werken nauw samen met het zorgteam van de school.
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Zetel in Willebroek: Ed. Anseelestraat 2830 Willebroek ( ingang via KA Vaartland)
Tel: 03 860 98 85

Contactgegevens
Kleuterschool ‘t Lindeke
Lindenstraat 9
2830 Willebroek
Tel: 03/886.60.83
e-mail: info@kleuterschooltlindeke.be
website: www.kleuterschooltlindeke.be

BSGO ‘t Pleintje (administratieve hoofdzetel)
A. Van Landeghemplein 4
2830 Willebroek
Tel: 03 / 886.66.66
Directeur: Sara Borghys
e-mail: directeur@pleintje.be
website: www.pleintje.be
Adres en telefoonnummer C.L.B. Gemeenschapsonderwijs Scholengroep 6 :
C.L.B.
E. Tinnelstraat 3
2850 Boom
Tel. : 03/888.24.21
Fax : 03/844.63.99
Website: www.clbrivierenland.be
Zetel Willebroek :
E. Anseelestraat
2830 Willebroek
Tel. : 03/860.98.85
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