
Kleuternieuws
 

Instapmomenten en kijkdagen in onze 

kleuterschool 
 

Aan onze kleuterouders, 

 

Hieronder vindt u een lijst van de instapmomenten en kijkdagen 

voor schooljaar 2023-2024. 

De kijkdagen gaan door in de rode klas om zo de leidster en de 

ruimte te leren kennen. Breng een doos papieren zakdoekjes, 

een pakje vochtige doekjes, (indien nodig) enkele pampers, en een rugzakje met 

een waterflesje en fruitdoosje mee. Op het beginuur houdt u het afscheid best kort, 

maar op het einduur nodigen we u graag uit om de klas binnen te komen zodat de 

kleuterleidster kan vertellen hoe het ging.  

 

Voor de kleuters die instappen op vrijdag 1 september ’23     

 Op woensdag 30 augustus van10.30u tot 12u 

 

Voor de kleuters die instappen na de herfstvakantie op 6 november ’23   

 Op woensdag 25 oktober van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie op 8 januari ‘24 

 Op woensdag 20 december van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen op donderdag 1 februari ‘24     

 Op woensdag 31 januari van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 19 februari ‘24 

 Op woensdag 7 februari van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op maandag 15 april ‘24 

 Op woensdag 27 maart van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen op maandag 13 mei ‘24 

 Op woensdag 8 mei van 8.45u tot 9.45u 

 

Via onderstaande link kan u berekenen wanneer uw kleuter mag instappen. 
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm 

 

 

Vriendelijke groet,  Jana Goyens – directeur 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm
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Beste ouders, 

 

Op verschillende instapmomenten kunnen kindjes die 2 jaar en 6 maanden 

zijn, mee instappen in het “schoolleven”. 

Deze instapmomenten zijn na de grote vakantie, na de herfstvakantie, na de 

kerstvakantie, op 1 februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na 

Hemelvaart. 

 

Als een kindje naar de kleuterschool gaat, moet het al over enkele 

vaardigheden beschikken en al wat zelfstandig geworden zijn: 

 

• Kan uw kleuter al een aantal uren, zonder uw aanwezigheid , 

doorbrengen ? 

• Verwittigt uw kind tijdig wanneer het naar toilet moet ? 

• ………… 

 

Het is een grote stap van de veilige geborgenheid thuis naar die grote 

vreemde wereld die wij school noemen. 

 

Om uw kind, en misschien uzelf, wat gerust te stellen, wordt in onze school 

een kennismakingsuurtje ingericht voor uw peuter. 

Uw ‘kapoen’ is welkom op de data die op de keerzijde staan. 

 

Gelieve voor inschrijving een officieel document tot identificatie van uw kind 

mee te brengen: ISI+kaart, Kids ID-kaart of een uittreksel van de 

geboorteakte. 

 

Moesten de geplande kijkmomenten u niet passen, maken we graag een 

nieuwe afspraak met u ! 

 

 

Met vriendelijke groeten,   de kleuterleidsters en de directie 

http://www.vbs-delinde.be/

