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Schooljaar 2022-2023  Infobrochure kleuter 

 

Donkvijverstraat 30 
9120 Beveren 
Tel: 03/750 96 85 - 84 
 
Directeur Sabrina Saey 
 
Mail: directie@bsdebever.be 
Website: www.bsdebever.be 

Contact: 

Basisschool De Bever: Kleuter 

Praktische info: 

☺ Schooluren 

☺ Brengen en ophalen 

☺ Schooltas en materiaal 

☺ Afwezigheden 

☺ Vrije dagen 

☺ Het schoolteam 

☺ Communicatie 

☺ Regels en afspraken 

En nog veel meer! 

Welkom! 

Infobrochure 
Schooljaar 2022-2023 
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Maandag:  8.40-11.50  13.10-15.30 

Dinsdag: 8.40-11.50  13.10-15.30 

Woensdag: 8.40-12.15 

Donderdag: 8.40-11.50  13.10-15.30 

Vrijdag: 8.40-11.50  13.10-15.30 

Opvang voor en na schooltijd 

 

Lesuren van de school 

 

• Veilig verkeer / parkeren graag 

• Tijd voor een babbel (tot 8u40) 

• Niemand op de speelplaats 

        => opvang 

        => of blijf nog even bij je kind 

Toekomen op school       Ophalen na school 

• Op onze school 

• Kleuterblok 

• Mooi weer = 
binnenspeelplaats  

• Slecht weer = turnzaal 

• € 1,10 per begonnen 
half uur 

• Max. € 8 op woensdag 

Kom op tijd, dat is belangrijk! 
 

Ben je toch uitzonderlijk te laat: 
• binnen langs hoofdingang 
• snel zijn is de boodschap 
• de klas is al begonnen 

 
’s Morgens 

 van 07.00 tot 08.15 u 

 

 ’s Avonds  

van 15.30 tot 18.30 uur  

 

Woensdagnamiddag :  

van 12u15 tot 18u30 

 

Later toekomen of vroeger 
vertrekken… 

Per uitzondering, alleen na 
akkoord van de directeur. 

Gelieve geen doktersafspra-
ken tijdens de schooluren 
vast te leggen.  

 

• Veilig verkeer / parkeren graag 

• Kom niet te vroeg - te laat 

• Wachten aan het paadje 

• De kleuters komen met hun  
klasje naar de poort 

• Iemand anders? Laat dit weten 

Weg lagere school <-> kleuterschool: 

Via het voetpad of langs het schoolgebouw (kleuterpoortje) 

Niet via de parking => te gevaarlijk 
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Een maand vooraf te bestellen / opzeggen: 

• Soep: € 0,60 per dag 

• Warme maaltijd + soep: € 3,00 per dag 
 

Warme maaltijden = factuur via domiciliëring 
(onbetaalde maaltijden resulteert in opzegging) 

In de schooltas 

Warme maaltijden mogelijk 

Kinderen die ‘s middags thuis eten: 

Vertrek om 11u50 - Terug vanaf 12u50 - Niet bij uitstappen 

Wat laat je beter thuis:  
• Speelgoed 
• Snoep - frisdrank 
• Geld 

 
 
 
 

Lunch 

 
 
 

Kleuteragenda 

Boterham 
(voormiddag) 

 
 
 

Fruit 
(namiddag) 

 
 

Goed humeur: 
• Op tijd naar bed 

• In orde voor school 
• Een dag vol groeikansen 

De schooltas mag ‘s morgens aan de kap-
stok van de klas voor je gaat spelen. 
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Afwezigheden 

Schoolkosten en maximumfactuur 

De school mag maximaal onderstaande bedragen aan ou-
ders vragen voor zwemmen, uitstappen en leermaterialen. 

Middagtoezicht, dranken, maaltijden en leermaterialen die 
je vrijblijvend aankoopt, vallen hier niet onder. 

 

Het bedrag voor het schooljaar 2022-2023: 

Kleuter:    50 euro 

 

Er wordt maandelijks  gefactureerd. 

De factuur wordt digitaal doorgestuurd via mail, tenzij je 
anders aangeeft.  

 

Dit schooljaar gaan alle kleuters zwemmen: 

• K3 samen met L1 

• K1 en K2: watergewenning vanaf april 

• Je kan de maandelijkse factuur betalen 
via domiciliëring. Vraag hierover extra 
informatie bij het secretariaat.  

 

• Als het even moeilijk is om de 
schoolkosten te betalen, kom dan langs 
bij het secretariaat voor een 
afbetalingsplan. 

 

• Jaarlijkse schooltoeslag als je aan de 
voorwaarden voldoet. Kreeg je kind al 
een groeipakket vorig schooljaar? Dan 
ontvangt het de schooltoeslag 
automatisch (uitbetaald tussen 
september en december).  

• Het sociaal huis in Beveren ondersteunt 
de betaling van schoolfacturen => 
jaarlijkse aanvraag 
schoolparticipatiefonds 

• Fijn als je even belt om te verwittigen 
 

• Leerplichtige kleuter: afwezigheid wettigen 
 

• Enkel met doktersbriefje geen LO of zwemmen 
 

• Let op! Een kleuter K2 en K3 moet ook een ver-
plicht minimum aantal dagen aanwezig zijn 
(leerplicht kleuter)! 

 

Je peuter die nog niet zindelijk is, mag wel al naar school komen.  

Na een ongelukje is het veel leuker voor je kind om eigen kledij aan te trekken. Geef 
dit aan de juf in een genaamtekend plastic zakje.  

Geef je indien nodig zeker ook voldoende pampers mee?  

• Facultatieve verlofdag: vrijdag 7/10/2022 

• Herfstvakantie: van 31/10 t.e.m. 6/11/2022 

• Wapenstilstand: vrijdag 11/11/2022 

• Pedagogische studiedag: woensdag 30/11/2022 

• Kerstvakantie: van 26/12 t.e.m. 8/01/2023 

• Facultatieve verlofdag: maandag 6/02/2023   

• Krokusvakantie: van 20/2 t.e.m. 26/2/2023 

• Pedagogische studiedag: woensdag 8/3/2023 

• Paasvakantie: van 3/4 t.e.m. 16/4/2023 

• Dag v.d. arbeid: maandag 1/5/2023 

• Hemelvaart: donderdag 18/5 vrijdag 19/5/2023 

• Pinkstermaandag: 29/5/2023 

• Pedagogische studiedag: woensdag 7/6/2023 

• Zomervakantie: van 1/07 t.e.m. 31/08/2023 

Schoolvakanties en bijzondere vakantiedagen  
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Onze deur staat voor je open: 

Sabrina Saey 

Directeur 

 
 

03/750 96 85 

directie@bsdebever.be 

Team kleuter en L1 

 
De groepen worden in principe ingedeeld op basis van leeftijd; soms wijken we hier in belang van het 
kind van af. Uiteraard bespreken we dit dan graag met de ouders.  

 

Voor sommige leergebieden en activiteiten, delen we de kleuters op in andere groepen of werken ver-
schillende groepen samen onder leiding van verschillende leerkrachten.  

 

De kleuterjuffen zorgen er bovendien voor dat elk kind ontwikkelt op zijn/haar eigen niveau en tempo.  

Vragen ivm de factuur, 
adreswijzigingen en prakti-
sche vragen: 

 

Liesbet De Backer 

03/750 96 84 

secretariaat@bsdebever.be 

 

ma, di, do, vrij 

Het schooldomein: Campus van het GO! 
Onze basisschool is deel van een GO campus samen met KA Beveren.  

 

Op hetzelfde domein kan je ook voor de allerkleinsten terecht bij kin-
derdagverblijf Het Bevertje.  

 

Ieder heeft natuurlijk zijn eigen plaatsje maar wanneer het waarde(n)vol 
en leerrijk is, komen we graag samen.  

Campus van 
het GO!; 

dat is leren 
van 0 tot 
18 jaar! 

 

 Juf Charline 

Peuters - K1 

 Juf Kathleen 

K2 

 Juf Saskia 

K3 

      

  

Juf Cynthia 

1ste leerjaar 

  

Juf Nele 

Zorg 

  

   

 

 

  

 

   Juf Nancy 

 

 

      Juf Ellen 
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Dankjewel mama/papa om  

  

• Het kleuteragenda-mapje in te kijken en te gebruiken 

• Het gevraagde materiaal mee te brengen 

• Het materiaal van je kleuter te kentekenen 

• Je betrokkenheid te tonen 

• Mee te spelen met je kleuter rond het klasthema 

• De schermtijd te beperken 

Communicatie met ouders 

Telkens van 16u00—19u00 
 

• Dinsdag 25/10/2022   
• Dinsdag 17/01/2023 
• Dinsdag 21/03/2023 
• Dinsdag 27/06/2023 

Oudercontacten 

Een week vooraf krijg je 
hierover een brief mee. 

Schrijf tijdig in! 

 

Je aanwezigheid is heel belangrijk! 
  

Zo volg je het groei en leerproces 
van je kind(eren) mee op en werken 

we samen aan maximale kansen.  

 

• Brieven/mails 

 

• Herkenbare vorm 

 

• Picto en korte inhoud 

 

• Vragen: stel ze aan de lkr 

 

• Invulstrookjes  

 

Meer en meer sturen we mails voor onze belangrijke communicatie. 
Zijn je gegevens veranderd? Geef dit zeker door aan de school! 
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Geef me de vijf! 

 

Vijf basisregels: 
 
• Afspraak is afspraak 
• Stop = ik hou op 
• Gebruik het goed waarvoor je het doet 
• Ik en jij = samen wij 
• Zorg-saam 
Zo maken we van onze school een leuke en veilige plaats voor iedereen.  

Hier gaan we samen voor:  
  

• Een positieve blik 

• Duidelijkheid 

• Complimenten geven 

• Luisteren naar elkaar 

• Respect en beleefdheid 

• Alsjeblieft en dankjewel 

Waarde(n)vol onderwijs 
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Donkvijverstraat 30 

9120 Beveren 

Tel: 03/750 96 85 - 84 

 

Directeur Sabrina Saey 

 

Mail: directie@bsdebever.be 

Website: www.bsdebever.be 

Contact: 

BS DE BEVER 


