
Peuterklas 

Ik ben juf Annelies Gregoir 

van de Kabouterklas. 

In mijn klas is jullie peuter 

welkom om in een klein 

groepje de eerste stapjes in 

de kleuterschool te zetten. 

 

Wenmoment 

Peuters die ingeschreven zijn, 

krijgen een wenmoment komen 

kort voor de echte schoolstart. 

Juf Annelies maakt persoonlijk 

tijd om na de schooluren jouw 

peuter in haar klasje te laten 

wennen en zo een 

vertrouwensband te scheppen. 

Kijkdagen 
Zie onze website 

Schooluren 
Open vanaf 8.00u  

Start in de klas :  

8.25 u tot 12.05 u 

Middagpauze 

13.30u tot 15.25u 

 Op woensdag einde 

schooldag om  12.05 u 

 
 

INFO 
voor ouders met peuters 

 
Middagmaal - Dutje 

Elke middag is juf Annelies 

haar de peuters in de 

eetzaal.  

Je kan een warme maaltijd of 

soep bestellen, maar je kan 

ook boterhammen met eigen 

drank meegeven. Na het eten 

kan jullie peuter,   een 

middagdutje doen in de klas. 

Er is een gezellig slaaphoekje 

voorzien.  

 
 

 
Vrije basisschool  

••• 

Akkerken 2    

 9940 Sleidinge 

ingang via Schoolstraat 

••• 

09/357 75 21 

••• 

directie@vbs-bijenkorf.be 

••• 

www.vbs-bijenkorf.be 

 



Speelplaats 

Op onze kleuterschool zijn 

er gesplitste speeltijden 

waardoor onze kleintjes in 

alle rust onze 

aantrekkelijke speelplaats 

kunnen ontdekken.  Op de 

overdekte speelplaats is er 

ook een kaboutertuintje, 

een veilige plek waarin enkel 

de peuters mogen 

vertoeven.  

Fruitmoment 

Elke voormiddag wordt er 

gezellig, samen rond de 

tafel, fruit gegeten.   

Jullie peuter mag een stuk 

fruit, liefst al in stukjes 

gesneden,  meebrengen in 

een genaamtekend doosje. 

Een banaan met de schil 

eraan, stop je best in een 

bananendoos.  
 

Een leuke start in de 

Kabouterklas 
 
Elke ochtend mag je je peuter tot bij de juf in de klas brengen. 

Afhalen ’s avonds gebeurt eveneens aan de klas. Op deze manier is 

er elke dag persoonlijk contact mogelijk. De juf is ook steeds 

bereikbaar via email en je peuter krijgt elke dag een heen-en 

weerdoosje mee met allerlei info over het schoolgebeuren. Ook als 

ouder kan je via deze weg briefjes met een vraag of specifieke 

info over je peuter meegeven naar school.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zindelijkheid 

Peuters die nog niet 

zindelijk zijn, zijn welkom 

op onze school. Juf 

Annelies en de 

kinderverzorgsters staan 

mee in voor de 

zindelijkheidstraining van 

je peuter. Er is een 

peutertoilet en  

verzorgingstafel in de klas 

aanwezig.  

 

Hier krijg je tijd om 
te spelen en te 

groeien. Hier mag 
je zijn wie je bent. 

Hier word je graag 
gezien! 

Voor -en naschoolse 

opvang 
    

   Opvang wordt georganiseerd 

   door de gemeente Evergem. 

   Elke ochtend vanaf 7.00u, op 

   woensdagnamiddag en elk  

   avond tot 18.00u.  

   Hiervoor heb je een Jef- pas 

   nodig. Je kan deze aanvragen 

   via de website Evergem.  

Schooltas 

Als je peuter naar school komt, voorzie je best schooltas met 

voldoende ruimte voor een fruitdoosje, een hervulbare drinkfles, 

ev. een brooddoos en drankje. Als je peuter naar de opvang gaat, 

kan je ook een doosje met koek of boterham voorzien.   

 

 


