
 

  

GBS EINDHOUT 
Schoolbrochure kleuters 

Peter Terweduwe 
peter.terweduwe@gbseindhout.be 

Onze missie 
Samen                          openheid  respectvol  voorleven afspraken  waardering 
Respect                                      ik  & de ander  milieu   vertrouwen    jezelf   zijn 
Zelfvertrouwen                         zelfstandigheid  inzet  leren leren  welbevinden 
Optimisme               positieve elementen  zonnige toekomst  energie genieten 
Creativiteit                            talentontwikkeling  mogelijkheden & beperkingen 

                                                         brede basis begeleiden creatief denken muzisch 
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1. Onze kleuterleidsters 
 

1
ste

 kleuterklas A   Sally Cuypers 

1
ste

 kleuterklas B    Elien Vermeulen 

1
ste

  kleuterklas C   Linda Verheyden + Elke Gilissen (di en do nm) 

2
de

 kleuterklas A   Peggy Vervecken 

3
de

 kleuterklas A    Nicolle Deboel 

3
de

 kleuterklas B   Femke Sels 

Zorglestijden + beweging   Elke Gilissen 

Paramedisch personeel  Sonja Delsard 

Directeur   Peter Terweduwe 

2. Aanvang van de klasactiviteiten 
 

De klasactiviteiten beginnen om 8.45 uur en eindigen om 12.25 uur. In de namiddag herbeginnen we (uitgezon-

derd op woensdag) om 13.30 uur. 

We sluiten de dag af om 15.25 uur. 

3. Kinderopvang 
 

Onze kleutertjes zijn 's morgens welkom vanaf 8.30 u. en 's middags vanaf 13.15 u. 

Er is ook voor- en naschoolse opvang voorzien. 

 'Het Kakelnestje' is gelegen: Eindhoutdorp 16 (014/866215) 

 

Openingsuren: 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 's morgens van 6.30 uur tot 8.30 uur. 

 's avonds van 15.30 uur  tot 18.30 uur. 

woensdag 

 's morgens van 6.30 uur tot 8.30 uur 

 's namiddags van 12.00 uur tot 18.30 uur 

 

Voor verdere inlichtingen kan U terecht bij Karin Den Hond 

 van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren op  014/866215 
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4. Speeltijden 
 

In de voor- en namiddag spelen onze kleuters telkens 15 minuten buiten. Bij regenweer blijven de kindjes dan wel 

onder de overdekte speelplaats of in de polyvalente zaal. Bij te koud weer spelen ze in de polyvalente zaal. Bij 

droog weer hebben we de keuze tussen de verharde speelplaats of de speelweide, die beide uitgerust zijn met 

verantwoord en veilig speelmateriaal. 

5. Ineters 
 

De kleuters hebben tijdens de middag ook de mogelijkheid om hun boterhammetjes op te eten in de 

refter van de kleuterschool. 

. 

In de refter is er natuurlijk steeds toezicht. 

Wanneer iedereen klaar is, gaan we met z'n allen onder toezicht buiten spelen. 

6. Drank 
 

In de voormiddag zal er GRATIS melk en/of water aan de kinderen worden aangeboden 

Tijdens de middag is de melk wel betalend: € 0.25 per beker. 

Melk wordt met de schoolrekening betaald. 

Opmerking: soep wordt om organisatorische redenen niet meer aangeboden. 

Door het oudercomité, de schoolraad en het schoolteam werd geopteerd om dranken van huis uit niet meer toe te 

laten (enkel water toegestaan).  

7. Schoolbus 
 

Onze kleuters kunnen ook gebruik maken van de schoolbus. De prijs bedraagt € 0,50 per rit. Er wordt telkens per 

rit betaald. Het derde kind van een gezin rijdt gratis mee. De betaling gebeurt via overschrijving. 

Wie met de schoolbus wil meerijden, waarschuwt op tijd de leerkracht, de directie, of de busbegeleidster Marina 

Blondeel  0498/698441. Ook onvoorziene gebeurtenissen, zoals het zelf ophalen van kinderen …, anders dan 

afgesproken, worden gemeld. 
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8 Brengen en afhalen van kleuters 
 

De kleuters mogen gebracht worden tot aan de poort, maar we vragen wel met aandrang daar niet te blijven 

staan, zodat de kleuterleidsters een goed zicht op de kleuters blijven hebben. 

Wanneer uw kind veel verdriet heeft bij het afscheid raden wij u aan: 

 om tegen de aanvang van de lesdag zodat de kleuter afscheid kan nemen en direct in het klasje kan gaan 

met de juf. 

 Uw kind iets persoonlijks mee te geven waar hij/zij troost bij vindt: zijn /haar favoriete knuffeltje, een 

doekje, ... . 

De kleuters mogen afgehaald worden vanaf 11.50 uur 's middags en vanaf 15.20 uur 's avonds. Het afhalen gebeurt 

aan de inkom van de kleuterschool of onder de overdekte speelplaats. 

Kleuters die een kwartier na het belsignaal niet zijn afgehaald, worden naar de kinderopvang gebracht. 's Middags 

worden deze kleuters mee naar de refter genomen. 

9. Lichamelijke opvoeding 
 

Voor de activiteiten rond bewegingsopvoeding zouden we graag hebben dat de kleutertjes van de derde kleuter-

klas turnpantoffeltjes, zonder veters (gemarkeerd met hun naam) meebrengen. De school heeft turnzakjes ter 

beschikking zodat de pantoffeltjes in de school kunnen blijven. 

 

10. Afwezigheden 
 

Kleuters zijn niet leerplichtig, maar het is wel belangrijk dat ze zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens het klasgebeu-

ren. 

Indien een kleutertje ziek is, krijgen de kleuterleidsters wel graag een seintje.  
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LET OP: Een kleuter die de stap naar het eerste leerjaar zet, moet het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn 

geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedu-

rende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. 

11. Schoolverzekering 
 

We worden verzekerd door ETHIAS. 

Deze maatschappij verzekert de kinderen tegen ongevallen op de normale en veiligste weg naar de school. Tijdens 

de schooluren zijn de kinderen verzekerd voor alle activiteiten binnen en buiten de schoolgebouwen, dus ook voor 

uitstappen. 

Wat te doen bij een ongeval? 

 Vraag in de school een aangifteformulier en laat dit door de behandelende dokter invullen. 

 Breng het aangifteformulier binnen, samen met uw bankrekeningnummer en een kleefstrookje van uw 

ziekenfonds. 

 Na volledig herstel zal uw ziekenfonds een gedeelte van de onkosten terugbetalen. 

 Breng het kwijtschrift van het ziekenfonds en de apothekerskosten binnen bij het secretariaat. 

 De verzekering (ETHIAS) stort het volledige verschil op uw bankrekening. 

 

Een goede raad: Speel zeker en geef bij twijfel toch het ongeval van uw kind aan. Je kunt nooit weten welke 

verwikkelingen zich achteraf zouden voordoen. Doe de aangifte zo spoedig mogelijk. 

12. C.L.B.  
 

Onze school werkt samen met het C.L.B. - Kempen .  

Bij twijfel of onduidelijkheden kan gespecialiseerde hulp van het C.L.B. ingeschakeld worden. 

Het C.L.B. wordt ook betrokken bij de besprekingen van de klasscreenings en signaallijsten. 

 

13. Medisch schooltoezicht 
 

3-jarige kleuters: algemeen onderzoek in de school. 

4-jarige kleuters: algemeen onderzoek en herhalingsvaccins in het medisch centrum te Westerlo. 

Wanneer ouders beslissen om de vaccinatie door de huisarts te laten uitvoeren, moet er een schriftelijk bewijs van 

de dokter afgegeven worden in de school. 
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14. Dopido – Dokadi – Doremi    
 

   

 

Het abonneren op deze tijdschriften is geheel vrijblijvend. 

15. Informatieavonden 
 

Regelmatig krijgen de ouders de kans om bij de leerkracht te informeren naar het doen en laten van hun kind. 

Bepaalde problemen kunnen besproken worden zodat de kleuter zowel thuis als in de school op dezelfde manier 

benaderd wordt. Ook u als ouder heeft hierbij inspraak. 

Dag en tijdstip worden telkens tijdig meegedeeld. Eventuele andere probleempjes kunnen altijd met onze kleuter-

juffen besproken worden, maar dan liefst niet tijdens de schooluren. 

16. Rekeningen 
 

De meeste betalingen zoals dranken, bus, abonnementen, uitstappen … worden gefactureerd en maandelijks of 

tweemaandelijks afgerekend. U ontvangt hiervoor een overschrijvingsformulier. Wij vragen U dit bedrag dan bin-

nen de week over te schrijven via uw bankrekening. 

17. Verjaardagen   
 

Voor het vieren van de verjaardagen zorgt de school zelf voor alles. De jarige kleuter krijgt een geschenkje van de 

school en mag daarna een lekkere koek uitdelen aan de kleuters. 

Wat wel plezant is voor de jarige en de klas is het volgende: de jarige mag een boek  of opvoedend spel meebren-

gen voor de klas. Onze administratieve hulp brengt dan een soort van ex-libris in het geschonken boek aan, met 

vermelding van naam en verjaardag van de milde schenker. 
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18.Zwemmen 
 

Met de oudste kleuters gaan we indien mogelijk 4-maal per jaar zwemmen in ‘De Beeltjes’ in Westerlo. Er wordt 

dan gewerkt rond watergewenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Praktische punten 
 

Mogen we vragen om 

 Geen speelgoed mee te geven. Dit kan alleen maar stuk gemaakt worden of verloren gaan. 

 Geen sinaasappelen en geen cornflakes mee te geven. 

 Geen yoghurt of platte kaas mee te geven. 

 Geen drank mee te geven (enkel water). 

 Het eten in een brooddoos mee te geven om onze afvalberg te beperken. 

 Jassen, sjaals, mutsen, wanten, boekentasjes, brooddozen, te voorzien van een naam. 

 Papieren zakdoekjes in het boekentasje te stoppen. 

 Bij de jongste kleuters liever wanten te voorzien i.p.v. handschoenen. 



 
7 GBS Eindhoutbrochure kleuters 

PLATTEGROND VAN DE SCHOOL 
Benedenverdieping lagere school 

1. 2
de

 leerjaar A 

2. 2
de

 leerjaar B 

3. 3
de

 leerjaar B 

4. 3
de

 leerjaar A 

5. zorgklas 

6. directielokaal 

7. secretariaat 

8. traphal 

9. lokaal LBV 

10. 5de leerjaar B 

11. 5de leerjaar A 

12. kleedkamer 

13. bureel leerkracht L.O 

14. turnzaal 

15. refter lagere school 

16. 1
ste

 leerjaar B 

17. 1
ste

 leerjaar A 

18. 4
de

 leerjaar A 

19. 4
de

 leerjaar B 

20. Leraarslokaal 

21. 6
de

  leerjaar A 

22. 6
de

  leerjaar B 

23. De spelotheek bevindt zich in de berging 
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Bovenverdieping lagere school 

 

1. lokaal LBV + knutsellokaal 

2. archief 

3. stookplaats c.v. 

4. LBV lokaal 

5. computerklas + zorgklas 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuterschool  

1. Hello Kitty-klas (1ka) 

2. Bumba-klas (1kb) 

3. Musti-klas (2ka) 

4. Samson-klas (1kc) 

5. Winnie the pooh-klas (3ka) 

6. Dikkie Dik-klas (3kb) 

7. polyvalente speelruimte, refter 

8. zorgklasje 

9. refter / muziekklas  
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