
 

 

Kleuterschool 
Antwerpen, 23 augustus 2019 

Geachte ouders 
 
Terwijl u hopelijk van de vakantie kan gaan genieten, willen we al even vooruitblikken naar de start van 
het komende schooljaar. 
  

vrijdag 30 augustus  U bent welkom in het college (ingang Kapucinessenstraat 28) om samen 
met uw kleuter even kennis te maken met de juf. Zoals u kon lezen 
verwelkomt de juf jullie in een voorlopig klaslokaal. 
  
De deuren zijn open tussen 09.30 en 12.00 uur. 
 

maandag 2 september  
dinsdag 3 september 
 

De schoolpoort (Kapucinessenstraat 28) is open vanaf 07.30 uur en blijft 
maandag en dinsdag  uitzonderlijk open tot 09.00 uur.  
U kan uw kleuter afhalen vanaf 15.20 uur, enkel via de poort 
Kapucinessenstraat 28. Voor de veiligheid van onze kleuters sluit deze 
poort terug om 16.00 u. U kan de school vanaf dan binnenkomen via de 
receptie Kasteelpleinstraat 31. 

woensdag 4 september We beginnen om 08.30 uur stipt. De schoolpoort wordt dan ook gesloten 
om 8.35 uur. 
Om 12.05 uur gaat de poort terug open. Voor de veiligheid van onze 
kleuters sluit de poort van de Kapucinessenstraat terug om 12.30 u. U 
kan de school vanaf dan binnenkomen via de receptie Kasteelpleinstraat 
31.  

donderdag 5 september Om 19.30 uur verwachten we u allen voor een algemeen oudercontact in 
zaal D (ingang Kasteelpleinstraat). 

 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

• U kan met uw kind in de klas terecht vanaf 08.20 uur en het daar overdragen aan de goede zorgen 
van de juf.  

• Onze kleuters hebben een tienuurtje (hapklare stukjes fruit en groenten) bij in hun schooltasje. Ze 
gebruiken hiervoor een plastic bewaardoosje om de afvalberg te beperken. 

• Op school drinken de kleuters uitsluitend kraantjeswater dat gratis aangeboden wordt.  

• Mogen we vragen reservekledij met uw kind mee te geven. Zo geraken ‘ongelukjes’ vlug opgelost en 
vergeten.  

• Kinderen die ‘s middags in de school blijven, hebben een lunchpakketje nodig.  Wij verwachten wel 
dat de kleuters opeten wat ze meekrijgen. Na de middag kunnen de kleinste kleuters, die behoefte 
hebben aan een middagdutje, in onze stille ruimte slapen.  

• Het uitgebreid oudercontact rond de klaswerking gaat door op donderdag 5 september 2019 voor de 
ouders met kleuters. We verwachten alle ouders om 19.30 uur in zaal D (ingang Kasteelpleinstraat). 

 
Mocht u nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht bij de klasleerkracht, het secretariaat, onze 
kinderverzorgster (juf Karima) en de directeur (mevr. Van Roy). 
                     
Wij wensen u en uw kleuter alvast een aangename start op maandag 2 september! 
 
Met vriendelijke groeten 
Directie en team kleuteronderwijs. 


