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Welkom op onze school! 

De eerste schooldag is niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders een 

hele belevenis.  De meeste leerlingen komen vanuit onze kleuterschool in de 

lagere school terecht.  

Maar ook voor hen is er veel nieuw. De juf, de klas, de speelplaats, … 

Deze onthaalbrochure bevat dan ook informatie over het dagelijkse reilen en 

zeilen op onze lagere school.  

Het is een praktische aanvulling bij ons schoolreglement dat u steeds kan 

raadplegen op onze website www.klavertje3.be . 

De onthaalbrochure is opgebouwd rond verschillende thema’s die in 

alfabetische volgorde behandeld worden. Zo kan u de brochure rustig 

doornemen en later nog even bij de hand nemen als u een specifieke vraag 

heeft. Ervaring leert immers dat u als ouder niet bij voorbaat weet wat u te 

wachten staat en dat de kennismaking van kind tot kind verschillend 

verloopt.  

Deze brochure illustreert meteen ook het belang van overleg en betrokkenheid 

van ouders bij het ganse schoolgebeuren. Dat vinden wij als school heel 

belangrijk. We kunnen niet genoeg herhalen dat u met vragen steeds terecht 

kan bij het leerkrachtenteam en de directie.   

We hopen dat we u hiermee een helpende hand kunnen bieden, zeg maar een 

“eerste hulp bij eerste schooldagen”.   

 

Veel succes en vooral veel plezier bij de eerste stappen in de school! 

Het Klavertje 3-team 

 

 

  

http://www.klavertje3.be/


3 
 

Ons schoolalfabet 

 Afscheid nemen  

 Afwezig 

 Agenda 

 Bewegingsopvoeding 

 Drankjes 

 Fluohesje 

 Infoavond 

 Kindcontacten 

 Kleding 

 Medicijnen 

 Middagmaaltijd 

 Naamtekenen 

 Naar huis 

 Openingsuren 

 Op tijd 

 Oudercontact 

 Rapport 

 Refter  

 Schoolreglement 

 Speelgoed 

 Tussendoortje 

 Verjaardag 

 verkeer 

 Verloren voorwerpen 

 Voor –en na opvang 

 Vragen 

 Website 

 Weekbrieven 

 Wie is wie? 

 Zwemmen 

 

 

 

 



4 
 

Afscheid nemen 

Al onze leerlingen nemen afscheid aan de rode lijn op de speelplaats of aan 

de schoolpoort.  

Afwezig 

Wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte of een andere reden, dient u de 

school tijdig te verwittigen. Dit kan door een briefje mee te geven met 

broer/zus, een mailtje naar de juf of school, een telefoontje naar 

ons secretariaat. 

Is uw kind minder dan vier opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een 

briefje van de ouders voldoende. Zo’n brief van de ouders kan slechts 4 keer 

per schooljaar. Dit noemen we een Z-briefje. Als deze alle 4 gebruikt zijn, 

moet U steeds zorgen voor een doktersattest, ook al is het maar voor 1 dag.  

Let wel: zaterdag en zondag tellen mee. Is uw kind vrijdag ziek en maandag 

van de volgende week ook zijn dit al 4 dagen.  

Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een 

medisch attest altijd verplicht.   

  

 

Agenda 

In ons eerste leerjaar krijgen de leerlingen een weekbriefje mee naar huis 

waarop al hun taken/lessen voor de volgende week staan.  

Vanaf het tweede leerjaar wordt er gewerkt met een agenda.  

Door taken en lessen op voorhand op te geven, krijgen de kinderen de kans 

om alles te leren plannen. 

Kijk als ouder toch dagelijks het agenda na. Het geeft een overzicht van de 

taken en lessen tegen de volgende dag én u kan er uw vragen in kwijt.  

Vragen mogen ook altijd rechtstreeks aan de juf of via mail gesteld worden.  
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Bewegingsopvoeding 

Elke week turnen de leerlingen twee keer in onze eigen turnzaal. 

Hiervoor heeft uw kind nodig : 

 witte turnpantoffels zonder veters 

 blauw of zwart shortje  

 een turnzak (school) 

 een t-shirt ‘Klavertje 3’ 

Alle leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen hun eerste turn t-shirt gratis.  

Is een turn t-shirt te klein geworden, dan kan er op het secretariaat 

steeds een nieuw t-shirt verkregen worden voor 5 euro.  

Deze turnkledij blijft op school, enkel bij vakanties wordt de turnkleding mee 

naar huis gegeven om te wassen.  

Jaarlijks organiseren we twee sportdagen en gaan we één keer schaatsen in 

Herentals. Elke klas neemt verder nog deel aan een SVS-activiteit tijdens de 

schooluren.  

Eénmaal per maand gaan onze leerlingen zwemmen in het zwembad van 

Nijlen. Ze krijgen er zwemles van onze turnmeester én de klasjuffen. Op deze 

manier krijgt elk kind op zijn eigen niveau watergewenning en zwemles. 

Hiervoor heeft uw kind nodig : 

 badpak of aanpassende zwemshort 

 handdoek 

 zwemzak 

 kam of borstel die niet wordt uitgeleend 
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Drankjes 

Voor elke speeltijd en middagpauze vraagt de juf aan de kinderen wie een 

drankje van de school neemt. Al de drankjes worden via de schoolrekening 

betaald.  

Er is keuze tussen: water (bruis), water (plat), appelsap, sinaasappelsap en 

chocomelk. 

Er mag ook steeds van thuis een flesje water meegenomen worden.  

Wel zorgen voor een flesje dat goed afsluit.  

 

  

 

 

Fluohesje 

In het 1ste en 4de leerjaar krijgen de leerlingen een fluohesje van de school. 

We verwachten dan ook dat onze leerlingen dit fluohesje dagelijks dragen 

wanneer ze naar school komen. Zowel de fietsers, voetgangers als leerlingen 

die met de auto gebracht worden.  

Het zorgt er niet alleen voor dat onze kinderen goed opvallen in het verkeer. 

Het is ook zeer handig wanneer de kinderen overdag een klasuitstap of een 

leerwandeling maken.  
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Huiswerk 

Vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen onze leerlingen 

huistaakjes, leesopdrachtjes, lesjes.  

Dit wordt stap voor stap opgebouwd. Zulk huiswerk dient niet alleen om 

leerstof in te oefenen. U krijgt als ouder ook een duidelijk zicht op de 

leerstof waar uw kind mee bezig is en ervaart zelf ook wat zijn/haar 

vaardigheden zijn. Verder trachten we zo een gezonde studiehouding te 

creëren. 

Infoavond 

Begin september vindt er een infoavond plaats  zodat alle ouders de kans 

krijgen om kennis te maken met de juf en de klasafspraken.  

De datum kan u op de website vinden.  

Jullie krijgen dan de nodige informatie omtrent het klasgebeuren. 

Kindcontacten 

Doorheen gans het schooljaar proberen we oog te hebben voor het 

welbevinden van onze kinderen. Twee keer per jaar nemen de leerkrachten 

de leerlingen even apart om samen stil te staan bij hun sociale vaardigheden, 

welbevinden en klassfeer.  

 

Kleding 

Op onze school dragen we verzorgde kleding.  

Het dragen van uitdagende en opvallende kleding wordt niet toegestaan. 

Topjes, teenslippers en ander trendy schoeisel (zoals bijvoorbeeld Wheelers, 

Crocs en aanverwanten, …) zijn niet toegelaten. Veiligheid is hier ook een 

bepalende factor.  
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Medicijnen 

De school dient geen medicatie toe 

op eigen initiatief.   

In uitzonderlijke gevallen kan een 

ouder aan de leerkracht vragen om 

medicatie toe te dienen aan een 

kind.  Deze vraag moet bevestigd 

worden door een schriftelijk attest. 

Dit document krijgt u in het begin van het schooljaar.  

Medicijnen mogen niet in kinderhanden terecht komen. Om dit te 

voorkomen kunnen deze beter niet zomaar in de boekentas meegegeven 

worden. Neem hiervoor contact op met de juf of meester.  

 

Middagmaaltijd 

De kinderen eten ’s middags het eerste kwartier in de eigen klas of bij goed 

weer buiten.  

Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, worden veilig overgezet indien 

nodig. Zij kunnen vanaf 13.00u terug op school terecht.  

Naamtekenen 

Gelieve alles te naamtekenen : jas, muts, sjaal, wanten, rugzakje, 

koekendoosje, brooddoos (zowel onderkant als bovenkant), ...      

Dit voorkomt heel wat zoekproblemen. 
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Naar huis  

De lessen eindigen om 15.35uur.  
Op het einde van de schooldag verzamelen alle leerlingen op de speelplaats in 
de correcte rij. Elke rij heeft haar eigen pictogram.  
Voor de eerste graad: aan de hand van een musketon, met bijhorende 
pictogrammen, zien de kinderen en de juffen of ze naar Kikoen moeten. .  
 

 fietsers* 

 voetgangers* 

 steps/skeelers (op vrijdag)* 

 Kikoen - bus – lange opvang in de schoolstraat 

 Kikoen - korte opvang  
 
Elke rij* verlaat de speelplaats onder begeleiding van een juf.  
De (groot)ouders wachten buiten de schoolpoort op hun (klein)kinderen.  
 
Om de kinderen met de auto op te halen wachten ouders best aan de overkant 

van de straat.  Voor de voetgangers wachten de ouders op de stoep richting 

spoorweg of richting kerk (niet te dicht bij de schoolpoort a.u.b). 

Alle fietsers vertrekken aan de schoolpoort richting spoorweg.  Het verkeer 

wordt dan stilgelegd tussen de schoolpoort en het kruispunt Nieuwbaan-Dorp.  

Spreek met uw zoon of dochter goed af waar u hem of haar met de fiets 

opwacht.  (bv. juist voor het kruispunt of op het verkeersvrije deel). 
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Openingsuren  

Er wordt voorbewaking aangeboden door Kikoen vanaf 7uur. 

(inschrijven verplicht) 

De schoolpoort opent ’s morgens om 8.15uur.   

De lessen starten om 8.40uur en eindigen ’s middags om 12uur.  

’s Middags is er terug toezicht voor de leerlingen die naar huis gaan eten 

vanaf 13uur. De lessen starten vervolgens om 13.15uur en eindigen om 

15.35uur. 

 

Op tijd 

Op tijd aanwezig zijn is belangrijk voor het goed gevoel van uw kind en voor 

de klassfeer.  

Leerlingen die te laat zijn missen vaak ook een deel van de instructie/ leerstof 

van de les. Soms worden er mededelingen gedaan voor de rijen die ook 

belangrijk zijn voor uw kind.  

De lessen starten ‘s morgens om 8.40 uur en ’s middags om 13.15uur.  

Oudercontact 

Bij vragen of problemen contacteert de juf de ouders.  Indien u vragen heeft, 

kan u uiteraard terecht bij de leerkracht, de zorgjuf of de directeur.   

Er zijn 2 individuele oudercontacten gepland doorheen het schooljaar: voor 

de herfstvakantie en de paasvakantie. U kan steeds een oudercontact 

aanvragen bij de leraar, zorg of directie. Ook wij vanuit de school kunnen U 

vragen naar school te komen voor een gesprek.  

Tijdens deze oudergesprekken nemen de juffen even de tijd om samen met u 

het talentenboek te bespreken naar leerinhoud en het welbevinden van uw 

kind. Ze kunnen dan ook uw vragen beantwoorden. 
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Rapport 

Op onze school geven we talentenboeken i.p.v. rapporten.  

Met deze talentenboeken proberen we niet alleen stil te staan bij de 

cognitieve vakken maar ook bij de andere talenten, muzische en sociale 

vaardigheden van de kinderen. 

Twee maal per jaar krijgen onze leerlingen een bewegingsrapport.  
Hiermee kan nagegaan worden welke vaardigheden uw kind reeds onder de 
knie heeft en welke nog een beetje verbeterd kunnen worden.  
Dit bewegingsrapport zal doorheen heel de lagere school bijgehouden en 
aangevuld worden.  
 
Tijdens de kindcontacten bespreken de juf en uw kind ook het document 
waarmee uw kind stilstaat bij zijn/haar sociale vaardigheden en welbevinden. 
Ook deze zelfevaluatie wordt  meegeven bij het talentenboek. 
 
 
 

 

 

 

 

Refter 

Het eerste kwartier van de middag eten de leerlingen hun boterhammen op 

in de klas. Op onze school picknicken we zoveel mogelijk buiten op de 

speelplaats.  
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Schoolreglement 

Dit is een belangrijk document. De school verwacht dat de ouders dit 

grondig lezen en zich houden aan de afgesproken regels.  

U vindt het schoolreglement terug op onze website , www.klavertje3.be 

Indien U graag een papieren versie hebt van het schoolreglement,  

kan U dit bekomen op ons secretariaat.  

 

Speelgoed 

Speelgoed van thuis brengen we niet mee naar school tenzij het op de 

weekbrief/in het agenda gevraagd wordt. 

Elke vrijdag is het wel ‘wieltjesdag’. Die dag mogen kinderen een skatebord, 

skeelers, steps, … meenemen.  

Tussendoortje 

Geef uw kind als tussendoortje een koek of stukje fruit mee in een 

genaamtekend koeken/fruitdoosje.   

Rozijntjes, noten, tomaatjes, een stukje wortel of komkommer zijn ook 

steeds lekker. 

Geef geen chocoladekoeken mee met uw kind.  De chocola smelt niet alleen 

in de mond, maar belandt ook rond de mond en kleeft in de handen … 

Woensdag is het fruitdag op school. Die dag mogen er geen koeken mee 

naar school genomen worden.  
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Verjaardag 

Verjaardagen worden in de klas gevierd met een kaart, een kroon of een 

liedje. De jarige kan trakteren met een kleine versnapering. Vaak wordt er 

een stukje cake, wafel, fruit, ijsje, … 

uitgedeeld. Graag simpel en gezond.  

Probeer alles op voorhand te versnijden of 

de nodige potjes/lepeltjes mee te geven 

zodat de juf alles gemakkelijk kan verdelen.   

Er worden géén speelgoedjes uitgedeeld.  

Er worden geen uitnodigingen uitgedeeld in 

de klas tenzij ze voor al de leerlingen van de 

klas zijn. 

Verkeer 

Verkeersopvoeding komt niet alleen aan bod in onze lessen.  

We trachten het ook consequent toe te passen tijdens onze vele 

leerwandelingen en uitstappen. 

De school voorziet alle leerlingen van een eigen fluohesje en bezit over de 

nodige fietshelmen die we allen dragen tijdens een fietstocht. Wij 

verwachten dat de kinderen het hesje van de school wordt gedragen. 

Andere verkeersactiviteiten in onze school zijn … 

 strapdag 

 Helm op, fluo top – actie 

 2 x per jaar naar verkeerspark te Herentals 

 Deelname 4de, 5de en 6de leerjaar aan fietscontroleactie i.s.m. politie 

Neteland 

 Deelname 4de lj aan voetgangersexamen i.s.m. politie Neteland 

 Deelname 5de lj aan ‘grote verkeerstoets’ 

 Deelname 5de lj aan de les ‘dode hoek’  

 Deelname 6de lj aan fietsexamen i.s.m. politie Neteland 
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Verloren voorwerpen 

Verloren voorwerpen vindt u in het bankje bij de bureau van de directeur. 

Voor- en naschoolse opvang 

Vanaf 8.15u is er toezicht door een leerkracht op de speelplaats.  

 

Kikoen organiseert opvang ‘s morgens vanaf 7.00u tot 8.15u 

Inschrijven verplicht en betalend 

Meer informatie kan u vinden in hun brochure te verkrijgen op ons 

secretariaat 

Kikoen organiseert opvang na de school 

Korte opvang: tot 17.00u  

Lange opvang: tot 18.30u in de Schoolstraat. De kinderen worden met 

de bus naar de Schoolstraat gebracht.  

Meer info kan u verkrijgen bij grobbendonk@kikoen.be 
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Vragen 

Als er vragen zijn dan kan u de juf altijd 

aanspreken. U kan haar ook contacteren 

via een nota in het agenda of mailtje. 

Met de meeste vragen kan u bij de 

klasleerkracht terecht.  Indien U wenst 

kan u ook de zorgjuf of directeur 

contacteren?   

 directie@klavertje3.be 

 zorg@klavertje3.be 

Zo werken wij ook heel nauw samen met 

het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB Vorselaar).  

Onze contactpersoon is Hilde Vanneste. 

 hilde.vanneste@clb-ami1.be 

 

Website 

Op onze website worden regelmatig foto’s gepost van activiteiten in de klas.  

Je vindt er foto’s bij de ‘klas’ en ‘lagere school’.  

Verder vind je er de weekbrieven, het schoolreglement en andere 

interessante info terug.  

www.klavertje3.be  

 

 

mailto:directie@klavertje3.be
mailto:zorg@klavertje3.be
mailto:hilde.vanneste@clb-ami1.be
http://www.klavertje3.be/
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Weekbrieven 

Elke ouder krijgt op vrijdag een digitale weekbrief aan. De weekbrief is ook 

terug te vinden op onze schoolsite www.klavertje3.be 

Deze brief bevat een opsomming van de activiteiten voor de volgende week, 

allerlei praktische informatie, …  Bij de inschrijving kan u ook aangeven of u 

deze op papier wenst te ontvangen. 

 

Zwemmen 

Vanaf het eerste leerjaar leren onze kinderen overleven en veilig zwemmen 

met het oog op waterveiligheid. Maar daar houdt het beslist niet op. 

Hierop bouwen we verder en leren we heel wat verschillende vaardigheden 

in het water, zoals verschillende zwemslagen (borstcrawl, schoolslag en 

rugcrawl) ook leren we duiken, onder water zwemmen en reddend 

zwemmen. 

 

 

 

 

Elke klas gaat 10 keer op een schooljaar zwemmen in het zwembad te Nijlen. 

De leerlingen kunnen een zwembevret tot 25 m op school behalen. Voor 

andere zwembrevetten, kunt u altijd op eigen initiatief in het zwembad 

terecht. 

http://www.klavertje3.be/

