Welkom
Beste mama en papa,
Bijna is het zover...
Jullie zoon of dochter zal weldra de eerste
stappen zetten in onze school. Best wel
spannend!
Misschien komen jullie al eens een kijkje
nemen in onze school, maar vast en zeker
zijn er nog honderd en één vragen...
In deze brochure vinden jullie de
belangrijkste zaken op een rijtje zodat
jullie thuis nog eens rustig alles kunnen
overlopen. Heb je nog vragen en/of
bedenkingen? Aarzel dan vooral niet om
eens langs te komen. De leerkrachten en
ikzelf staan jullie graag te woord.
Dolfijne groeten,
Hilde Daelemans
Directeur

VBS Sint-Carolus
Lodewijk De
Meesterstraat 1
9100 Sint-Niklaas
03/780 51 90

Om hoe laat moet ik op school zijn?
Even samenvatten:
Beste kinderen,
Net zoals mama en papa op tijd op hun werk moeten zijn, zo moeten
ook jullie op tijd op school zijn. Jullie dagen zijn rijk gevuld en jullie juf
of meester wil er elke dag meteen invliegen. Om 08.25uur gaat de bel
en dan gaan jullie netjes in de rij staan. Mama’s en papa’s mogen mee
tot aan de grijze poort. Dat vergemakkelijkt het afscheid en geeft wat
meer vertrouwen. De drukke voormiddag eindigt om 11.40uur. In de
namiddag starten jullie terug om 13.05uur. Om 15.25uur gaat onze
bel voor de laatste keer, dan mogen jullie terug naar huis.

We zetten lekker de wekker
want ik wil er staan als de schoolbel is gegaan!

Voorschoolse opvang vanaf 7uur
Schooluren:
08.25uur – 11.40uur

in de klas

15 minuten

speeltijd

11.40uur – 13.05uur

middagpauze

13.05uur – 15.25uur

in de klas

15 minuten

speeltijd

Woensdag school tot 11.40uur

Ochtendopvang

Avondopvang

Tussen 7uur en 8uur
kunnen jullie terecht in
onze voorschoolse opvang.
Deze kost €0,75/half uur.
Je hoeft hiervoor niet in te
schrijven.

Op
maandag,
dinsdag,
donderdag en vrijdag is er
opvang vanaf 15.45uur tot
18uur. Dit kost €0,75/half uur.
Op woensdag is er opvang van
12uur tot 18uur. Dit kost
€1/uur.
Je hoeft niet in te schrijven voor
de opvang.

Naschoolse opvang tot 18.00uur

Wat neem ik mee in mijn boekentas?
Even samenvatten:

Beste kinderen,
Het is in elk geval niet nodig om je boekentas vol te proppen. Van de school krijg je
schrijfgerief, boeken, werkschriften, mappen… kortom, alles wat je nodig hebt. Speelgoed
laat je thuis.
In je boekentas mag je elke dag een koek of een stuk fruit steken. De school schrijft jouw
kind gratis in bij Oog voor Lekkers. Op donderdag krijgen alle kinderen hierdoor gratis een
stuk fruit, op vrijdag een beker melk.
Als je ’s middags op de school blijft eten, heb je natuurlijk ook boterhammen nodig. Je
hoeft geen drinken mee te brengen. Je krijgt melk, water of soep bij de broodmaaltijd.

Je brengt mee:
Een boekentas
Een stuk fruit of koek
Een zakdoek
Oog voor Lekkers: gratis
Donderdag krijg je fruit op school.
Op vrijdag krijg je een beker melk.

Wat gaan we allemaal doen in onze klas?
Even samenvatten:

Beste kinderen,
Dat is veel te veel om op te noemen! Maar wat ik jullie wel kan
vertellen is dat we rond rekenen, taal, wero, muzo… werken. We willen
jullie graag ervaringen laten opdoen zodat jullie wereld weer een stukje
groter kan worden. Niet alleen de leervakken vinden wij belangrijk, we
geven ook veel aandacht aan
jullie leefhouding en aan
bewegingsopvoeding. Om de 2 maanden krijgen jullie een rapport.
Jullie juf of meester zet regelmatig een verslagje of foto’s op de
clessdojo zodat mama en papa mee kunnen genieten van wat er in
jullie klas en op school gebeurt…
Surf dus samen met mama en papa regelmatig eens naar
www.basissintcarolus.be

Krijgen we ook huiswerk?

3x per week huiswerk
Foto’s of verslag op gimme
www.basissintcarolus.be
Ziek thuis
Gelieve de school te verwittigen via
03/780 51 90 of
secretariaat@basissintcarolus.be
Ziek op school
Het secretariaat neemt contact op.

Ja, jullie krijgen 3x per week huiswerk. Ook worden er regelmatig
lessen opgegeven zodat jullie tegen het einde van de lagere school
klaar zijn om naar het secundair te gaan. Dit wordt geleidelijk
opgebouwd gedurende de 6 jaren van de lagere school.

En wat als ik ziek ben juf?
Wie ziek is, zal natuurlijk extra vertroeteld worden door mama en
papa. Je mama of papa geven dan wel een seintje aan de school
zodat de juf hiervan op de hoogte is. Indien je ziek zou worden op
school, zal het secretariaat je mama of papa proberen te bereiken
zodat ze je zo snel mogelijk kunnen komen halen.

VBS Sint-Carolus
Lodewijk De Meesterstraat 1
9100 Sint-Niklaas
03/780 51 90

Juf? Wie zijn al die andere mensen op onze school?
E ven sam en vatt en :
Beste kinderen,
Er lopen op onze lagere school heel wat leerkrachten rond. Omdat het niet
altijd even gemakkelijk is om de namen van hen te onthouden, heb ik hier
alvast enkele foto’s geplaatst:

Juf Katty 1A

Juf Nadine 2B

Juf Elise 4B

Juf Nathalie
L6B

Juf Sofie, zorgjuf,
beleidsondersteuner

In de lagere school zitten ongeveer 200
kinderen.
Alle kinderen gaan wekelijks turnen.
In een beurtrol gaat elk leerjaar zwemmen.

Directeur Hilde

Kinderen die nood hebben aan extra
uitdaging of wat extra uitleg, worden
nauwgezet opgevolgd door de
klasleerkracht, de zorgleerkracht en de
zorgcoördinator.
Surf snel naar www.basissintcarolus.be
en ontdek ook foto’s van de kleuterjuffen.

Juf Kim 1B

Juf Veerle 3A

Mr. Stefaan 5A

Meester
Alexander
Beweging

Juf Graciana
Zorgjuf

Juf Lucie
Secretariaat

Juf Sara 2A

Juf Selena 3B

Juf Lieselotte
5B

Juf Katia,
Zorgco, zorgjuf

Meester Yves
ICT

Juf Nathalie
Secretariaat

Juf Mieke 2B

Juf Mihriban
4A

Juf Sara L6A

Juf Lien
Zorgjuf

Ben je nieuwsgierig naar de leerkrachten van onze kleuterschool? Surf snel naar www.basissintcarolus.be.

Tot binnenkort!
We hopen alvast dat de inhoud van dit
boekje veel duidelijk maakte.
Indien jullie na het lezen van dit boekje
nog vragen hebben, aarzel dan niet en
kom gerust eens langs.

Warme Carolus- groet,
Hilde Daelemans
Directeur

VBS Sint-Carolus
Lodewijk De
Meesterstraat 1
9100 Sint-Niklaas
03/780 51 90

