Schooljaar 2020-2021
Wij zijn er klaar voor!
Even voorstellen, het Boskabouterteam:

Juf Kim: K0 & K1
Juf Greet: K2
Juf Gaby: K3
Juf Stephanie: Lichamelijke Opvoeding

De schooluren:
8u - 8.15: school geopend, vooropvang door onze Boskabouterjuffen
8.15 - 8.30: ‘inloop’ naar school, kom op tijd aub
8.30 - 12.05: lestijd
12.05 – 13.30: middagpauze
13.30 – 15.25: lestijd
15.25 – 15.40: einde schooldag, afhalen van de kleuters
15.40 – 15.55: na-opvang door onze Boskabouterjuffen
Indien u, buiten deze schooluren, opvang voor uw kind(eren) nodig heeft, dient u in te
schrijven in de voor-& naschoolse opvang (BKO) ’t Merelhofke.

Maatregelen ivm COVID-19:
Ouders zijn niet toegelaten op het schoolterrein.
Bij het brengen en ophalen van uw kind(eren), dient u een neusmondmasker te dragen.
(vanaf 12+)
U brengt uw kind(eren) tot aan de schoolpoort, hier worden zij met open armen ontvangen
door onze Boskabouterjuffen.
Bij het einde van de schooldag, zullen onze kleuters door hun Boskabouterjuffen begeleid
worden tot aan de schoolpoort.
Gelieve elke afwezigheid van uw kleuter te melden. Dit telefonisch of via mail van de klasjuf.

LIVE stream “praatbox” aan de schoolpoort:
Bij het einde van de schooldag kan u steeds bij de klasjuf van uw kleuter terecht in de
daarvoor bestemde “praatbox” aan het schoolhek. Kijkt u goed uit naar de juiste klaspop? Zo
vindt u snel de juiste praatbox voor een kort praatje met de juf.

Wat brengt uw kleuter mee naar school?
Een rugtas met:
1 doosje met één of twee boterhammetjes (= pauze i/d voormiddag)
1 brooddoos + 1 doosje met fruit of groenten (= middagmaal)
1 doosje met een koek (= pauze i/d namiddag. Geen chocolade aub)
1 drinkfles met water
1 sapje
→ voeding mag in een koeltasje dat past in de rugtas van uw kind.
Reservekledij (indien nodig)
Turnpantoffels (enkel voor K2 & K3)
Laarzen + regenjas, dit mag steeds op school blijven aan de kapstok van uw kleuter

Hoe de klasjuf contacteren?
Juf Kim – K0 & K1:
Kimv@hetklaverbos.be
Juf Greet K2
Greetv@hetklaverbos.be
Juf Gaby K3
gabyd@hetklaverbos.be

Werking van de klas van uw kleuter:
In de éérste schoolweek ontvangt uw kind(eren) een info-brochure over de werking van zijn
of haar kleuterklas. U kan deze inlezen. Met vragen kan u steeds bij de klasjuf terecht. Maak
gebruik van de daarvoor voorziene “praatbox” of het mailadres van de klasjuf.

Facebook:
Onze Boskabouterschool kan u op Facebook terugvinden onder “De Boskabouters”.
Deze pagina is gesloten en enkel bedoeld voor ouders.
Onze juffen posten hier, op regelmatige basis, foto’s van onze kleuters. Zo hebt u een kijk op
onze klas en schoolactiviteiten.
Onze Facebook pagina wordt niet gebruikt als communicatiemiddel. Indien u vragen hebt
voor de klasjuf buiten de schooltijd, gelieve deze via bovenstaande mailadressen te stellen.
De juf zal u zo snel mogelijk contacteren.

Adres van onze wijkschool:
‘De Boskabouters’
Landbouwweg 17
2620 Hemiksem
Tel: 03/887.69.35

Wij hopen op een vlotte samenwerking en een fijn schooljaar!
Het Boskabouterteam

