KINDEROPVANG OP SCHOOL, STUDIE, PEUTERSLAPEN
Voorschoolse opvang op school
Vanaf 7u00 kunnen kinderen terecht op school. Ze vallen onder de regeling ‘voorschoolse opvang’ die
duurt tot 8u00. Deze opvang vindt plaats op de speelplaats van de school of in de kleuterzaal.
Vanaf 7u45 kunnen de peuters en de 1ste kleuters genieten van een aparte opvang in een klas. We
noemen dit de zachte landing. Om 8u20 neemt de eigen kleuterjuf deze zachte landing over.
Naschoolse opvang op school
De kinderen van de basisschool (kleuter en lager) kunnen naschools tot 19u00 op school blijven op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
- 2de en 3de kleuters worden opgevangen in de kleuterzaal of op de speelplaats (tot 19u00)
- Peuters en 1ste kleuters kunnen in een apart lokaal opgevangen worden tot ca. 17u15. Daarna
sluiten ze aan bij de andere kleuters.
- Kinderen van de lagere school moeten eerst naar de studie.
o 1ste en 2de leerjaar: 16u30 tot 17u00 (1ste leerjaar pas na de herfstvakantie)
o 3de en 4de leerjaar: 16u30 tot 17u00
o 5de en 6de leerjaar: 16u30 tot 17u15
De locatie van de studie hangt aan het prikbord in de hal. Alle kinderen blijven er tot het einde.
- Na de studie is er ook voor de lagere school naschoolse opvang op de speelplaats (tot
19u00).
Naschoolse activiteiten
Leerkrachten kunnen naschoolse activiteiten organiseren (sport en spel, toneel, kleuterturnen, …) en
brengen ouders hiervan tijdig op de hoogte.
Opvang op school op woensdagnamiddag en vakantieregeling
Op woensdagnamiddag organiseert de school kinderopvang van 12u00 tot 19u00. Dit valt onder de
naam Petteflet. Kinderen die overblijven, gebruiken een meegebracht lunchpakket met een eigen
drankje of kunnen een warme maaltijd op school krijgen. De school voorziet kraantjeswater.
Ouders die gebruik wensen te maken van opvang tijdens vakantieperiodes nemen contact op met
IBO Kakelbont. Meer info is te verkrijgen via de school.
Peuterslapen
Tussen 12u15 en 14u15 krijgen peuters de kans om op school een middagdutje te doen. Meer info
hieromtrent bij de kleuterleidsters.

