
Beste ouders, 

In de loop van een schooljaar gaan er verschillende activiteiten door die voor ons 
vanzelfsprekend zijn, maar niet voor ouders waarvan de kinderen pas naar onze school komen.  

 

Om nieuwe ouders hierin wegwijs te maken, geven we graag wat meer info: 

 

Infomomenten: 

 Kennismakingsmoment eind augustus: voor kleuters en 1ste leerjaar om hun juf en de 
klas te leren kennen voor de start van het nieuwe schooljaar. Datum wordt meegedeeld 
op de ‘Verrekijker’. (zie voor meer info onderaan) 

 Infoavond voor ouders: Bij het begin van het schooljaar geeft de juf van uw kind uitleg 
over het reilen en zeilen in de klas, de klaswerking, de afspraken, …. Deze datum kan u 
terugvinden op de jaarkalender en op de website van de school. 

 Oudercontact: Op vastgestelde tijdstippen bieden wij de ouders de gelegenheid om met 
de klastitularis te overleggen, te bespreken. Data kan u terugvinden op de jaarkalender 
(website van de school) 

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten met de hele school (kleuter/lager) 

 Koeken- en pralineverkoop:  Deze wordt georganiseerd in de loop van het eerste 
trimester, ten voordele van onze school.  

 Creamomenten: Afwisselend worden kerstmarkt en lentemarkt georganiseerd. Tijdens 
de week voor de creamarkt, zetten al onze kinderen hun beste beentje voor om te 
knutselen in verschillende ateliers en op deze manier hun talenten te tonen. In de lagere 
school wordt hiervoor klasoverschrijdend gewerkt.  Tijdens de creamarkten worden de 
knutselwerken aan de kraampjes verkocht aan kleine prijsjes. 

 Eetfestijn: Jaarlijks rond eind maart organiseren we een eetfestijn. Meer info over het 
aanbod krijgt u ruim op voorhand.  

 Carnavalstoet: Op vrijdag voor de start van de krokusvakantie, trekken we met onze hele 
school verkleed door de straten van Opstal. Ieder jaar zijn we volgens een ander thema 
verkleed en als kers op de taart: alle kostuums worden door kleuters en leerlingen zélf 
geknutseld. Dit levert prachtige resultaten op, zeker de moeite waard om als 
toeschouwer aan de kant van de straat een kijkje te komen nemen!  
 
VOOR AL DEZE ACTIVITEITEN WORDT U STEEDS RUIM OP VOORHAND UITGENODIGD. 
DE DATA STAAN VERMELD OP ONZE JAARKALENDER EN OP DE WEBSITE VAN DE 
SCHOOL. 



Praktische weetjes:  

 U krijgt als ouder maandelijks een ‘Verrekijker’ via mail. Dit is ons infoblaadje met alle 
activiteiten die de komende maand zullen plaatsvinden. U vindt de ‘Verrekijker’ ook 
terug op de website van de school. (papieren versie enkel op aanvraag) 
Gebruikte afkortingen op de ‘Verrekijker’: KS= kleuterschool / LS= lagere school /  
Basis= KS+LS. 

 Maandelijks krijgt u ook een schoolrekening doorgestuurd via mail. U kan hierop de 
bedragen terugvinden van verbruikte drankjes in de refter (kleuters), middagtoezicht 
refter, schooluitstappen, …. U kan voor de betaling kiezen voor domiciliëring of 
overschrijving. U krijgt de nodige formulieren hiervoor mee.  

 Als milieuvriendelijke school vragen wij om uw kind dagelijks een drinkbus met water 
mee te geven. Deze wordt bijgevuld door de juf indien nodig. Indien uw kind tijdens de 
middag in de refter blijft eten, gelieve de boterhammen in een brooddoos te stoppen. 
(geen zakjes of aluminiumfolie)  Tijdens de speeltijd krijgen de kinderen de kans om een 
koek of  een stuk fruit te eten. Gelieve dit ook in een (koeken)doosje mee te geven. De 
koekjes dienen op voorhand uit de verpakking te worden gehaald.  

 Woensdag is het steeds ‘gruitjesdag’: dan brengt uw kind fruit of groentjes mee in de 
(koeken)doos. Dus: geen koekjes op woensdag!  Voor de kleuters: gelieve ervoor te 
zorgen dat het fruit of de groenten hapklaar zijn.  

 Alle dingen van uw kind goed naamtekenen a.u.b.  Indien er toch iets verloren gaat, is 
het op deze manier vlug bij de juiste eigenaar.  

 

Samen met uw kind en met u als ouder, hopen we op een schooltijd vol 
boeiende ontdekkingen en een fijne samenwerking! 

 

Directie en leerkrachten VBS Opstal. 


