
1 
 

 

 

 

 

 

 vzw Sint-Jan Berchmansinstituut 
 De Regenboog Kalfort 

 
26 augustus 2021 

 
ALGEMENE INFOBRIEF SCHOOLJAAR 2021-2022 

 
Beste ouders, 
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar bezorgen wij u deze brief met algemene praktische informatie 
voor dit schooljaar. Mogen wij u vragen deze aandachtig te lezen, en te bewaren zodat u hem 
doorheen het schooljaar steeds kunt raadplegen. 
 
Het basisonderwijs gaat en blijft open, er gelden uiteraard nog coronamaatregelen. We starten in fase 
geel, waarbij we vooral strikte hygiëne en ventilatie maatregelen moeten toepassen. Verder kan bijna 
alles gewoon georganiseerd worden.  
Onderstaande betreft de informatie zoals die in ‘normale tijden’ van toepassing is in onze school. 
Omwille van het nog altijd heersende corona-virus kan het zijn dat er nog wijzigingen zijn, afhangende 
van de op dat moment geldende kleurcode voor onderwijs of lokale gemeenschap. Wij brengen u zoals 
steeds zo snel mogelijk op de hoogte.  
 
Per trimester bezorgen wij u ook nog een overzicht van de thema’s en de te verwachten activiteiten. 
Ook op onze website http://deregenboog.sjabi.be/ kunt u steeds alle informatie terugvinden en de 
kalender raadplegen. Deze kalender wordt steeds up-to-date gehouden en eventuele wijzigingen 
worden ingevoerd. Tenslotte vindt u uitgebreide info in onze INFOBROCHURE op onze website. 
Beelden van activiteiten in de klas kunt u ook bekijken via de foto’s op onze Facebook-pagina. 
 
Van harte welkom! 
 

1. VAKANTIE EN VERLOFREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 

 
1. Hervatting van de lessen:  

▪ woensdag 1 september 2021 
 

2. Vrije dagen van het eerste trimester: 
▪ dinsdag 5 oktober 2021: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen 

▪ maandag 1 november t/m zondag 7 november 2021: herfstvakantie 
▪ donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand 
▪ vrijdag 12 november 2022: factulatieve vrije dag 
▪ woensdag 8 december 2021: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen 

 
3. Kerstvakantie: 

▪ maandag 27 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 
 

4. Vrije dagen van het tweede trimester: 

▪ woensdag 16 februari 2022: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen 
▪ maandag 28 februari  t/m zondag 6 maart 2022: krokusvakantie 

 
5. Paasvakantie: 

▪ maandag 4 april t/m MAANdag 18 april 2022 
 

6. Vrije dagen derde trimester: 

▪  maandag 9 mei 2022: facultatieve vrije dag 

http://deregenboog.sjabi.be/
https://deregenboog.sjabi.be/school/info-brochure
https://nl-nl.facebook.com/pages/De-Regenboog/244561975684511
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▪ donderdag 26 mei 2022: O.H. Hemelvaart 
▪ vrijdag 27 mei 2022: brugdag 
▪ maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag 
 

7. Laatste schooldag:  

▪ donderdag 30 juni 2022 – einde klasdag om 12.05 uur 

 
 

2. BEWEGINGSOPVOEDING 

 
Kleuters hebben nood aan beweging en krijgen daarom dagelijks voldoende bewegingskansen en 
aangepaste activiteiten bewegingsopvoeding. Ze krijgen bovendien minstens 2 extra lestijden 
lichamelijke opvoeding per klas per week. Juf Jolien is onze “turnjuf” en wordt bijgestaan door de 
klastitularis, die zelf nog meer bewegingsactiviteiten voorziet tijdens de week.  
 

gele klas van juf Marleen en juf Elke dinsdag en woensdag   

rode klas van juf Hilde dinsdag en donderdag 

oranje klas van juf Liesbet  dinsdag en donderdag 

blauwe klas van juf Gonnie   dinsdag en maandag   

groene klas van juf Dominique dinsdag en vrijdag 

Paarse klas van juf Heidi dinsdag en vrijdag 

 
Gelieve uw kind op hun "turndag" ’s morgens gepaste kledij aan te trekken a.u.b. Liever geen rokjes of 
kleedjes, die kunnen hinderen bij het bewegen, klimmen, ...  
U kan vanaf de 2de kleuterklas (hommels en spetters) ook sportschoenen meegeven in een “turnzakje” 
dat op school kan blijven hangen aan hun kapstok. Indien u turnpantoffels of sportschoenen aanschaft, 
liefst zonder veters. 
Gelieve zeker geen schoenen met gespen of ritsen aan te doen op de turndag, want die kunnen het 
materiaal beschadigen. Bedankt. 
 

3. OUDERAVOND en OUDERCONTACTEN 

 
Tijdens het schooljaar kan u steeds een individueel oudercontact aanvragen, of kunnen de 
leerkrachten contact met u opnemen om samen de ontwikkeling van uw kind te bespreken. 
Wil u graag iets bespreken met de klastitularis, directeur of zorgcoördinator, dan vraagt u het ons op 
school of neemt u contact op via telefoon of mail. Blijf niet met vragen zitten, maar stel ze ons direct.  
 
Verder voorzien we individuele oudercontacten in oktober en februari waarop u op een bepaald uur 
wordt uitgenodigd. Vorig schooljaar gingen deze digitaal door. We bekijken nog hoe we dit nu 
plannen.  
 
Bekijk regelmatig de schoolkalender op onze website. Daar kan je volgen welke activiteiten gepland 
zijn. Je kan via de url deze agenda ook in je eigen agenda opnemen.  
 
INFOAVOND: MAANDAG 13 SEPTEMBER. aanvang 19u00 – 19u15 of 20u00 en 20u15.  
We dienen nog coronamaatregelen te treffen en mogen nog niet alle ouders tegelijkertijd in de klas 
ontvangen. Wij willen jullie toch de kans geven om een kijkje te nemen in de klas en de klasinfo van 
de leerkracht te horen. Hoe kan en mag dit: 
- We werken met 2 shiften en verschillende tijdsloten voor de klassen. 
- Slechts 1 ouder per kind aanwezig in een klas. 
- Heb je reeds een broer of zus gehad in de betrokken klas, dan hoef je niet te komen, maar mag wel. 
Meer info en inschrijvings richtlijnen volgen nog begin schooljaar.  
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4. GEZONDHEIDSBELEID 

 

 ZIEK: We moeten er altijd, maar zeker in deze tijd op toe zien dat zieke kinderen thuis blijven. 
Voor vermoedelijk zieke kleuters tijdens de dag, wordt gebeld om hen snel te komen afhalen, dit 
alles om eventuele besmettingen te voorkomen. Kleuters niezen en hoesten in het rond en onze 
kleinsten hebben nog niet de hygiënische vaardigheden om “snottebellen” bij zich te houden of 
zelf netjes te verwijderen.  

We hebben gedurende de hele dag aandacht voor hygiëne-maatregelen en laten op vaste 
momenten en naar nood, de kleuters hun handen wassen met zeep: bij aankomst, voor eten, na 
toiletbezoek,…  
 

 EHBO en medicijnen 
We willen u eraan herinneren dat de wetgeving op het toedienen van medicatie op school en 
verzorgen van kinderen, ons niet toe laat om medicijnen toe te dienen (zie schoolreglement).  
Indien het toch nodig mocht zijn, kunnen we enkel medicatie toedienen als we een schriftelijke 
toestemming hebben met naam, uur en dosis. De benodigde papieren hiervoor kunt u vinden op 
onze website onder Formulieren. 
We gebruiken, indien nodig, een kleurloos ontsmettingsmiddel op basis van water om wonden te 
verzorgen. 

 

 WATER 
 We trachten onze kinderen er attent op te maken dat water drinken zeer belangrijk is. Daarom 

krijgen ze een hele dag door de kans om water te drinken uit hun eigen drinkbus. Gelieve daarom 
voor uw kleuter elke dag een drinkbus (met naam op!) gevuld met water mee te geven naar 
school. Die kan in de loop van de dag opnieuw gevuld worden op school en komt elke avond mee 
naar huis. Na elke speeltijd wordt er water gedronken.  

 

 FRUITDAG 
Wij streven naar goede en gezonde eetgewoonten. Daarom organiseren wij elke dag fruit-
groentendag. De kleuters brengen elke dag een stuk fruit of groenten mee, etensklaar in een 
bewaardoosje (met naam op !).  
In de voormiddag, voor de speeltijd wordt er dan tijd vrij gemaakt om de kinderen hun 
fruit/groenten te laten opeten. Zo wijzen we de kleuters op het belang van gezonde voeding en 
leren we hen een goede eetgewoonte aan. Ook voor de namiddag kan u nog fruit mee geven. 
 

 KOEK  
 In de namiddag is er opnieuw een eetmomentje waarvoor u een koek of nog fruit meegeeft, in 

een apart bewaardoosje (met naam op !). Deze kan dan door uw kleuter net voor de speeltijd 
opgegeten worden. Mogen we vragen om geen koeken met chocolade mee te geven, a.u.b.? Vaak 
smelt dit in de handen en zit alles vol met chocola. Dank u! 

 

 EIGEN MATERIAAL: 
Zorg ervoor dat uw kind zijn/haar eigen materiaal herkent. Dat het weet hoe zijn/haar drinkbus, 
bewaardoosjes, jas, … eruit zien die dag. ‘s Morgens even aandacht schenken aan wat ze mee 
nemen en waar dit zit in de boekentas/rugzak, helpt om alles mee terug naar huis te nemen en 
geen verloren voorwerpen te hebben. Gelieve daarom ook alles te naamtekenen. 

 

 SNOEP 
Mogen we u vragen GEEN kauwgom, lolly’s en andere snoep mee te geven naar school.  

 
 
 
 

https://deregenboog.sjabi.be/formulieren
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5. MOS – AFVALARME SCHOOL 

 
We vervolgen ons MOS-beleid en trachten onze kleuters steeds wat meer milieubewust te maken. 
Daarvoor vragen we natuurlijk ook uw medewerking en danken u alvast! Hieronder al enkele van onze 
activiteiten op een rijtje: 
 
*  We willen onze kleuters een stukje het wonder van de natuur laten volgen: daarom zullen we 

tijdens koude periodes de vogels verzorgen en in winter en lente observeren welke vogels er 
allemaal op bezoek komen.  In onze nestkastjes nestelen elk jaar meesjes en ook dat is een 
prachtig schouwspel voor onze kinderen. In de insectenhuisjes op de speelplaats is het boeiend 
om te zien welke insecten er komen wonen en in en uit vliegen. We verzorgen planten in de 
klas. 

 
* LEGE BATTERIJEN, INKTCARTRIDGES en OUDE GSM’s 
 Wij zamelen op school nog steeds lege batterijen en inktcartridges van printers in, alsook oude 

gsm’s voor recyclage. U mag dit met uw kind mee geven zodat we dit samen in de 
desbetreffende inzamelboxen kunnen verzamelen. 

 Wij verzamelen hiermee punten waarmee wij materiaal bij schoolleverancier Baert of 
educatief materiaal uit de Bebat-folder kunnen aankopen voor de klassen en de speelplaats.
  

* Daarnaast verzamelen we ook dopjes van flessen, die we aan de organisatie voor blinde 
geleide honden bezorgen. 

 
*   DIKKETRUIENDAG: op 17 februari 2022 organiseren Milieuzorg Op School en Ecocampus 

Dikketruiendag. Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te 
zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt 
vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden 
kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na 
gebruik, de verwarming correct afstellen, .... De scholen zetten ook allerlei ludieke en 

educatieve acties op touw. https://www.dikketruiendag.be/ 
 
* AFVALARME SCHOOL: we willen zo weinig mogelijk afval produceren. Daarom 

vragen we u met aandrang om GEEN zilverpapier, brikjes/blikjes mee te geven, 
maar brooddoos en drinkbus te gebruiken. Wij doen mee met het project 
“Afvalarme school”. Meer Info volgt nog later. 
 

 

6. VERKEERSACTIEVE SCHOOL 

 
We gaan verder met onze actie "Helm op, fluo top!" en verwachten dat onze kleuters 
een fluohesje dragen bij het naar school komen. Zodra de donkere periode eraan 
komt, trachten wij iedereen te sensibiliseren om een fluovestje te dragen. (Nieuwe 
kleuters krijgen er eentje cadeau dan.) Zo zijn ze zichtbaar in het verkeer.  
Laat uw kind een helm dragen bij het fietsen, deze geeft bescherming bij een val. Ook op school hebben 
wij helmen die de kleuters dragen als ze fietsen. 
Doorheen het schooljaar blijven we steeds aandacht hebben voor verkeersopvoeding. 
Op vrijdag 17 september 2021 is het STRAP-dag, dan vragen we om te stappen of trappen naar school. 
 
 

7. OUDERCOMITÉ 

 
Onze school heeft samen met de Vrije Lagere School Twinkelveld Kalfort een goedwerkend 
oudercomité dat 1 maal per maand samenkomt, om 20.15 u. in de lagere school. Zij zoeken steeds 
naar nieuwe vrijwilligers die zich willen engageren voor de school, als lid van de vergadering, een 
werkgroep voor een bepaalde activiteit of als helpende hand tijdens activiteiten. 

https://www.dikketruiendag.be/
http://www.milieuzorgopschool.be/
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Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kan u hiervoor vrijblijvend informatie vragen aan de directeur, aan 
de voorzitter van het oudercomité, één van de leden (zie website) of een mailtje sturen naar 
ockalfort@gmail.com  
U kan ook een kijkje komen nemen op één van de vergaderingen: data zie online kalender website 
 
We danken alle leden van het oudercomité voor hun inzet, werkijver, ondersteuning en plezier 
doorheen het hele jaar. 
 

8. HULP OUDERS 

 
Onze hommels gaan maandelijks zwemmen op dinsdagnamiddag 13u00 en onze spetters om de 2 
weken op donderdag met vertrek om 8u30. Om hen vlot te laten uit-en aankleden, helpen afdrogen 
zoeken we extra helpers, alsook extra begeleiders om mee te gaan in het water. Verwittig snel de juf, 
als u of familie ons kan helpen hierbij. Deze begeleiding wordt als essentieel gezien om deze activiteit 
vlot en in veiligheid te kunnen laten doorgaan. In dergelijke gevallen mogen we ouders als begeleider 
toelaten. 
 

9. T-SHIRTS VAN DE KALFORTSE SCHOLEN 

 
Wij hebben in onze Kalfortse scholen een rode school T-shirt met logo die zeer herkenbaar is tijdens 
gezamenlijke activiteiten en die in de lagere school als turn-T-shirt wordt gebruikt. Bij elke 
schooluitstap vragen wij u om uw kind deze T-shirt aan te doen (of zelf een rode T-shirt te voorzien).  
 
U kan deze T-shirt aanschaffen aan de democratische prijs van € 8,00.  
Mocht u een school T-shirt wensen, dan kan u deze bestellen bij de juf of op het secretariaat.  
 

10. AFSPRAKEN 

 

 Alle volwassenen (en kinderen boven 12jaar), dragen nog steeds een mondmasker alvorens het 
schoolterrein te betreden. Kleuters hoeven dit niet te dragen. Het virus gedijt immers best onder 
volwassenen. Bewaar de social distancing van 1,5 m ook op de parking en buiten de schoolpoort.  
 

 Ouders zijn tijdens de schooluren nog niet in de school toegelaten wegens nog geldende 
coronamaatregelen. Daarom moeten kleuters afgezet worden voor de inkomdeur. We ontvangen 
hen daar en begeleiden hen om eerst handen te wassen en dan verder de school binnen te stappen. 

 

 AFSCHEID NEMEN gaat makkelijker voor uw kind als u het kort houdt. Breng uw kind tot aan de 
inkomdeur en neem afscheid voor de oranje hekjes. Daar nemen wij de zorg voor uw kind over. 
Eventuele traantjes zijn normaal en drogen meestal vlug op. 

 

 De voorschoolse opvang zal niet meer door de school zelf georganiseerd worden. Kinderopvang 
Kakejo zal in voorschoolse opvang voorzien vanaf 7u00 tot 8u00 in onze school. De administratie 
en betalingen gebeuren vanaf 1 september via deze externe partner. Prijs: € 0,07 per minuut. 
Indien u hiervan gebruik wil maken, dient u zich te registeren bij Kakejo, Kamerveld 2, 2870 PUURS-
Sint-Amands. 
Info: Ann Servaes  0472/64.26.40 of  e-mail: info@kakejo.be 
 

 NAAR SCHOOL : circulatieplan op de parking.  
 8u00 – 8u30: brengen van de kleuters 
 8u30: alle kleuters zijn aanwezig op school. De schooldag start. 
 U betreedt het schoolterrein (met mondmasker) via het linkerpoortje en volgt het voetpad 

rondom tot aan de inkomdeur. 
 Fietsen van ouders blijven buiten de schoolpoort staan (laat de groene voetjes vrij voor 

doorgang voetgangers). Kleuterfietsen worden in fietsenstalling op parking geplaatst.  

mailto:ockalfort@gmail.com
mailto:info@kakejo.be
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 U vervolgt uw weg tot aan de glazen inkomdeur. 
 We maken een “kiss & walk”-zone voor de glazen inkomdeur. Ouders worden niet 

toegelaten in het schoolgebouw: er wordt afscheid genomen voor de glazen 
inkomdeur, waar we de kleuters onthalen. Volwassenen dragen een mondmasker. 

 Denk er aan, er komen nog ouders na u, dus moeten wij u (jammer genoeg) vragen 
om het afscheid kort te houden. 

 

 AFHALEN: ’s middags.  
o Kleuters mogen ’s middags afgehaald worden.  
o Schooluren voor afhalen en brengen: 

 Afhalen om 12u05. Terugbrengen tussen 13u00 en 13u15. 
 

 EINDE VAN DE DAG: 15u30 
o Afhalen kleuters tussen 15u30 en 15u45. 
o De kleuters blijven in hun klas tot afhalen.  
o Er zijn ook verschillende wachtplaatsen en toegangen voorzien om ouders  gescheiden te 

houden van elkaar. Hou onderling zeker 1,5m afstand van elkaar. 
 
o AFHALEN VIA GROENE POORT ACHTERAAN SPEELPLAATS: rode en groene klas. 

 15u30: poort wordt geopend door personeel. 

 Rode klas : ouders wachten op speelplaats omheen de zandbak, 1,5 m afstand. 

 Groene klas : ouders wachten langsheen de tuinomheining tegenover de groene 

klas. 

 
o AFHALEN VIA PARKEERPLAATS: gele, paarse, blauwe en oranje klas. 

 Er zijn wachtruimtes voorzien per klas. Gelieve deze te respecteren en de nodige 

afstand te bewaren. 

 Neem de fiets van uw kleuter mee als u voorbij de fietsenstalling gaat. 

 Laat de inkomdeur en de deur van de speelzaal vrij. 

 Oranje klas : uitgang zaaldeur - ouders wachten langsheen de ramen van de 

oranje klas en laten het voetpad vrij. 

 Gele klas : uitgang zaaldeur - ouders wachten op de steentjes tussen de 

containerklas en het voetpad voor de zaal en laten het voetpad vrij. 

 Blauwe klas : ouders wachten langsheen de ramen van het secretariaat en laten 

stuk voetpad vrij voor doorgang. De kinderen van de blauwe klas komen via de 

inkomdeur buiten.  

 Paarse klas : ouders wachten naast de containerklas aan de kant van de 

inkomdeur.  

 De klasjuf houdt de ouders in het oog vanuit haar klas of de zaal en laat uw kind 

naar u toe komen.  

 U verlaat de parking met uw kind via het voetpad naast secretariaat en 

directielokaal en het voetgangerspoortje. 

 

 Indien nodig heeft u de kans om iets te vragen aan de juf, als u even wacht tot de meeste kleuters 

weg zijn. Zorg ervoor dat u niet in de weg staat van andere ouders die kinderen komen afhalen en 

1,5 m afstand kan bewaard worden. 

 Mogen we u vragen om te verwittigen wanneer er iemand anders dan uzelf uw kind komt afhalen. 
Gelieve de aanspreeknaam die uw kind gebruikt erbij te vermelden.  
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* VERJAARDAG VIEREN 
 We vieren elke jarige kleuter in de klas, het wordt “hun” dag. In onze school is het de gewoonte 

om iets naar keuze mee te geven om feest te vieren in de klas: fruit, rauwkostspiesje, een cake, 
taart, pannenkoeken, milkshake, koek, ijsje, … Graag samen met de leerkracht een dag 
afspreken. Dit mag terug. Er worden geen "verjaardagspakjes of geschenkjes" meegebracht 
om uit te delen!! 

 We vragen u ook om, indien u thuis een verjaardagsfeestje organiseert (als het terug mag), de 
uitnodigingen zelf te bezorgen, zodanig dat ze niet moeten uitgedeeld worden in de klas. Dit 
om onnodig verdriet te besparen bij kinderen dieop dat moment niet worden uitgenodigd.  

 
* Mogen wij u eraan herinneren uw kinderen (uitgezonderd de jongste kleuters, die soms nood 

hebben aan hun knuffel) GEEN SPEELGOED van thuis te laten meebrengen naar school. Zo 
besparen we hen verdriet om verloren of “stukgemaakte eigendommen”. U krijgt wel een 
mail/brief als ze iets moeten meebrengen binnen een bepaald thema. Om uw kleuter actief te 
kunnen laten deelnemen aan de activiteiten is het natuurlijk best dat u het gevraagde dan ook 
meegeeft op de afgesproken dag. U mag binnen elk thema natuurlijk steeds ondersteunend 
materiaal, boeken, … afgeven aan de juf om in de klas te ontdekken. 

 
* LIEDJES EN VERSJES 
 Onze kleuters leren per thema een liedje of versje dat zal worden doorgestuurd in elke thema-

week. Zo kan u het geleerde versje/liedje samen met uw kind kan voordragen/zingen. Na elk 
thema geven we ook de gemaakte werkjes mee naar huis zodat uw kind daarover kan  
vertellen. 

 
 

11. VARIA 

 
* FEESTACTIVITEITEN:  
 In de maand september gaan er nog geen extra buitenschoolse activiteiten georganiseerd 
 worden. Ons voorziene eetfestijn in het laatste weekend van september gaat niet door.  
 

Indien ons SCHOOLFEEST dit schooljaar wel mag doorgaan, dan organiseren we dit op 
 ZATERDAG 21 MEI 2022. Hou de datum alvast vrij. 
 In “normale tijden” is het een gezamenlijk schoolfeest in samenwerking met de lagere school 

Twinkelveld en het oudercomité. Het schoolfeest start om 14.00 u. met vrij podium van de 
leerlingen van de lagere school en desserten buffet en gezellig terras. Om 15.00 u. treden onze 
kleuters op en daarna krijgen we het vervolg van het vrij podium. Voor de kinderen is er een 
leuke speelstraat en u kan vanaf 16.00 u. genieten van lekker eten. Later volgen meer 
inlichtingen. Het oudercomité is reeds bezig met de voorbereidingen. 
 

 Met de opbrengst mogen beide scholen didactisch materiaal voor de kinderen aankopen of 
gebruiken als bijdrage om activiteiten te organiseren zoals theater op school, uitstap naar CC 
Binder of elders, …. Het oudercomité sponsort ook de Sinterklaasgeschenken (heel wat extra 
didactisch materiaal) voor de klassen, en de mandarijntjes in de pakjes.  

 
* Mogen we u vragen dat u de kledij (vooral sjaals, mutsen, wanten, ...) alsook zakdoeken, 

boekentassen, brooddozen en bewaardoosjes, zwemzakken, jassen, zakdoeken, sjaals, 
handschoenen, duidelijk kenmerkt met de naam van uw kind. Zo worden onnodige 
zoektochten en kleine ruzietjes vermeden.  

 
* We hopen dat de zon veel zal schijnen. Wij zorgen ervoor dat we al onze 

kleuters insmeren met zonnemelk zodat ze beschermd zijn tegen de zon 
tijdens speeltijd, middagpauze of buitenactiviteit. Mocht uw kind 
allergisch zijn aan bepaalde producten, vragen we u om de juf te 
verwittigen en zelf zonnemelk mee te geven in de boekentas. 
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* Mogen we vragen om geen zakken met speelgoed zomaar af te zetten in de school, maar eerst 

aan één van de leerkrachten te vragen of we het kunnen gebruiken, a.u.b? 
 
* Om een klasdag vlot te laten starten en alle kleuters goed op te vangen, is het 

belangrijk voor alle kinderen dat ze OP TIJD aanwezig zijn, zodat ze samen met de 
andere kinderen de klas kunnen binnengaan. Gelieve school- en opvanguren te 
respecteren a.u.b. ? De bel gaat om 8.30 u.! 

 
 

12. SCHOOLORGANISATIE 

 

Leeftijdsgroep 
 

aantal klas Klastitularis 

°2016 20 spetters 
Groene klas 
K 3A 

Dominique  
dinsdag Elke  

°2016 19 spetters 
Paarse klas 
K 3B 

Heidi 

° 2017 26 hommels 
Blauw 
K 2A 

Gonnie  (maandag samen met Shauni) 
Shauni  woensdag  
Shanti (ondersteuning op donderdag en 
vrijdagvoormiddag) 

°2018 15 vlinders 
Oranje  
K 1C 

Liesbet  
Vrijdag Shauni 

°2018 16 vlinders 
Rood 
K 1B 

Hilde    
vrijdag Katrien 

°2018 en  
°2019 

4 vlinders 
5 kabouters 

Geel  
K 1A 

Marleen / Elke  in duobaan 
Nicole ondersteuning op dinsdag en donderdag-
VM 

Zorgklas 
 

Roze klas 
Katrien zorgt voor extra ondersteuning voor 
onze leerkrachten en begeleiding van onze 
kleuters. 

 

 

ONDERSTEUNEND PERSONEEL 

Directie   Carine Meersmans 

Beleidsondersteuner  Claudine Hoofdt (alle dagen, behalve dinsdag) 

Bewegingsopvoeding  Shauni Müller  

Zorgcoördinator  Katrien Platteaux  

Kinderverzorgster  Nicole Verheyden (dinsdag en donderdagvoormiddag) 

Secretariaat  Lutgart Van Wilderode (dinsdag en woensdag) 

Administratie 
& 

Ondersteuning 

 centrale personeelsdienst Sjabi-basisscholen 

 centrale ICT-dienst Sjabi-basisscholen 

 centrale boekhouding Sjabi vzw 

 centrale technische dienst Sjabi vzw 
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 We verwelkomen graag enkele nieuwe gezichten:  
o Claudine Hoofdt: zij zal als beleidsondersteuner taken overnemen van juf Carine (die 

halftijds coördinerend directeur is van scholengemeenschap kleuter- en lager 
onderwijs Sjabi+) en zorgen voor adminstratie samen met Lutgart Van Wilderode. 

o Shauni Müller. Zij zal op maandag samen met juf Gonnie zorgen voor de kleuters in de 
blauwe klas en woensdag juf Gonnie vervangen. Op dinsdag geeft zij 
bewegingsopvoeding aan elke klas en op vrijdag vervangt zij juf Liesbet in de oranje 
klas. 

 

JAARTHEMA:  “Als bomen vertellen: De kracht van verbinden!” 

 

We starten een nieuw schooljaar onder de bomen. 
Bomen kunnen ons heel wat vertellen over de 
essentie van verbinden en verbinding. Werken rond 
bomen biedt heel wat mogelijkheden in de klas- en 
schoolwerking. Er is ook heel wat mooie symboliek 
rond bomen. Doorheen het jaar laten we onze 
boom en het thema groeien met een duiding per 
maand.  
September: “Iedereen telt en hoort erbij.” 
 
We verwelkomen de eerste schooldag al onze 
kleuters zoals ze zijn. Zoals elke vogel een plaatsje 
kan vinden in de boom, hoort elke kleuter erbij in 
De Regenboog.  
 
Geef ze de eerste dag alvast een wasspeld mee ! 
 

 
 

 

13. COMMUNICATIE 

 
Wij sturen u de nodige info via ons communicatieplatform, waarbij u een mail in uw mailbox krijgt op 
het mailadres dat u heeft opgegeven. Indien dit wijzigt, vergeet ons dan niet te verwittigen. 
Daar virusscanners mails met onze domeinnaam @deregenboogkalfort soms in de spam doen 
verdwijnen, is het misschien best om die spammap regelmatig even na te kijken. Gelieve dan steeds 
aan te duiden dat dit mailadres geen spam is, zodat het op termijn niet meer als zo beschouwd wordt. 
U kan onderaan in de mail vanuit communicatieplatform een melding vinden van Pushbullet, waarop 
u kan klikken zodat u via sms een bericht krijgt van Pushbullet zodra er een mail is.  U dient dan de klas 
van uw kind(-eren) te kiezen die u wil volgen. 
 
Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet en kom langs, wij zijn steeds bereid om meer uitleg te geven.  
U bent steeds welkom bij de directeur Carine Meersmans. U kan haar telefonisch bereiken  op nummer 
03/889.82.88 of via mail: directie@deregenboogkalfort.be. 
 
 

Laat ons er samen een leuk schooljaar van maken! 
Team De Regenboog. 

mailto:directie@deregenboogkalfort.be

