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Even stilstaan … 

 

Jij bent 

een noot in onze muziek 

een stem in ons koor 

een instrument in ons orkest 

een woord in ons verhaal 

een letter in ons woord 

een foto in ons album 

een parel in ons snoer 

een blaadje in onze bloem 

een bloem in ons boeket 

Al ben je maar een heel klein stukje van het geheel, 

jij maakt mee het verschil! 

 

In dit infoboekje vinden jullie een aantal gegevens die 

betrekking hebben op het schooljaar 2016-2017. 

We duimen voor een keitof schooljaar voor iedereen in De 

Wondertuin! En mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan 

niet de juffen aan te spreken. Wij helpen jullie graag verder! 

Het team van De Wondertuin 

  



De schooldag 

voormiddag:  08.45 uur – 11.55 uur   

(woensdag: 08.30 uur – 12.05 uur) 

middagpauze:  11.55 uur – 13.15 uur 

namiddag:  13.15 uur – 15.35 uur 

 

Voor kinderen die thuis gaan eten  

gaat de schoolpoort open om 13.00 uur. 

Elke kleuter is 5 minuten voor de aanvang  

van de lessen in de school aanwezig.  

Ochtendopvang 

 Er wordt ochtendopvang georganiseerd vanaf 07.30 uur. 

Juf Eldat wacht de kleuters op in de polyvalente ruimte of 

in de tuin bij mooi weer. 

Vanaf 08u30, woensdag 08u15, kan je samen met je 

kleuter tot in de klas komen en rustig met hem/haar de 

boekentas wegzetten. 

Je kan op dat moment altijd bij de juf terecht voor vragen 

of andere zaken. 

 Wat kost “ochtendopvang”? 

Van 07.30 uur tot 08.15 uur is de opvang betalend;  

€ 0,75 per begonnen half uur. 

Vanaf 08.15 uur is de opvang volledig gratis. 

 

 

 

 

 

 



Avondopvang 

 Er is opvang voorzien tot 18.00 uur. 

De avondopvang gaat door in de polyvalente ruimte of in 

de tuin bij mooi weer. 

 Wat kost “avondopvang”? 

Van 16.05 uur tot 18.00 uur is de opvang betalend:  

€ 0,75 per begonnen half uur. Tot 16.05 uur is de 

opvang volledig gratis. 

Middagopvang 

 Tijdens de middag eten eerst onze kleuters van de eerste 

kleuterklassen nadien de tweede en derde kleuterklas. 

Bij de maaltijd drinken ze water uit hun drinkbus. 

De allerkleinsten gaan na het opeten 

van hun boterhammetjes een dutje 

doen. 

 Wat kost “middagopvang”? 

Er wordt € 0,50 per middag 

aangerekend.  

Woensdagnamiddagopvang 

 Dit schooljaar is er eveneens woensdagnamiddagopvang in 

onze school. 

Tot 17.30 uur kunnen onze kleuters op school terecht. 

Wanneer jullie kind hier op regelmatige basis gebruik van 

zal maken dienen jullie de school hiervan op de hoogte te 

brengen bij de aanvang van het schooljaar. Wanneer jullie 

op onregelmatige basis gebruik zullen maken van deze 

opvang, vragen we jullie de naam van jullie kind door te 

geven aan de klasjuf. 

 Wat kost de “woensdagnamiddagopvang”? 

Vanaf 12.05 uur betalen jullie € 1,00 per begonnen half 

uur. 

 



Fruit 

We hechten heel wat waarde aan een gezonde, evenwichtige 

voeding.  

De kleuters van de beide eerste kleuterklassen eten in de 

voormiddag een boterham en tijdens de namiddag fruit. 

Woensdagvoormiddag eten ze fruit. 

De kleuters van de tweede kleuterklas eten in de voor- en 

namiddag fruit. 

Een koek mag alleen meegegeven worden voor de nabewaking. 

 

Drank 

Alle kleuters brengen een drinkbus gevuld met plat water mee 

naar school. Deze wordt tijdens de dag bijgevuld met 

kraantjeswater. 

  



Het team van De Wondertuin 

1ste kleuterklas A : Juf Liana Docquir 

2,5-jarigen  2 uren kinderverzorging : juf Eldat  

1ste kleuterklas B : Juf Stephanie Van Parijs  

3 jarigen   

2de kleuterklas : Juf Leen Robijn 

4 jarigen 

3de kleuterklas: Juf Lotte De Jaeger 

5 jarigen 

turnen:   Meester Geert Vandezande 

voor- en naschoolse opvang:  Juf Eldat Nedzipovic 

secretariaat:     Juf Elke Wittocx 

beleidsondersteuning:    Meester Geert Verhaegen 

directie:      Juf Greet Nauwelaerts 

Turnen 

Wanneer we naar de turnles gaan, heeft de juf graag dat we 

sportieve, gemakkelijke kledij en schoeisel 

dragen.  

 

 

Verloren voorwerpen 

Elk jaar verzamelen we een grote hoeveelheid jassen, truien, 

brooddozen, mutsen, … 

Genaamtekende kledingstukken en materialen vinden vlugger 

de weg terug naar hun eigenaar. Mogen wij jullie dan ook 

vragen om de naam van jullie kind te noteren in jassen, 

mutsen, brooddozen, … 



Mededelingen voor de ouders 

Alle mededelingen voor de ouders (info i.v.m. oudercontacten, 

projectbrieven, …) worden in het heen-en-weer mapje 

gestoken. 

Dit mapje zit elke dag in de boekentas.  

Jullie kunnen dit mapje ook gebruiken om boodschappen aan 

de juf door te geven. 

Oudercontacten 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een infoavond 

georganiseerd voor alle ouders. Tijdens deze infoavond, die 

plaatsvindt in de klas van jullie zoon of dochter, krijgen jullie 

informatie over de klaswerking. 

Om een vlot klasverloop te garanderen is het belangrijk dat 

jullie als ouders op de hoogte zijn van de klasafspraken. Ook is 

het nuttig om toch even van naderbij kennis te maken met de 

juf. 

Daarnaast zijn er nog 3 individuele oudercontacten voorzien. 

Maximumfactuur 

Zoals jullie weten kan de school onkosten van activiteiten 

tijdens de schooluren (schoolreizen, sportdagen, 

theatervoorstellingen, leeruitstappen, …) doorrekenen aan de 

ouders. Deze kosten zijn 

evenwel gelimiteerd, maar 

worden voortaan wel jaarlijks 

aangepast aan de index. Voor 

kleuters bedraagt de 

maximumfactuur € 45,00 per 

schooljaar. 

Jullie krijgen maandelijks een 

factuur met de gemaakte 

onkosten.  



Studietoelagen 

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er studietoelagen voorzien 

voor leerlingen in het basisonderwijs (kleuter en lager). 

Wanneer jullie denken recht te hebben op deze studietoelage 

kunnen jullie voor een aanvraagformulier terecht op het 

secretariaat. 

Afhalen van de kinderen 

 Om 15.30 uur gaat het poortje open en kunnen jullie op 

het binnenkoertje wachten. Van 15.35 uur tot 15.45 uur 

kunnen jullie de kinderen in de klas ophalen. Om 15.45 

uur  gaan ze naar de opvang en kunnen daar dan 

afgehaald worden. Indien jullie je kleuter komen ophalen 

in de avondopvang vragen wij om jullie kind onmiddellijk 

mee te nemen en niet nog verder te laten spelen. 

 De kinderen worden nooit meegegeven met personen die 

niet gekend zijn in de school tenzij dit vooraf werd 

gemeld. 

Directeur 

Juf Greet is directeur van de Vrije basisscholen De Wondertuin 

en De Luchtballon en van de lagere school BimSem. 

Daardoor is zij niet steeds aanwezig op school. 

Jullie kunnen haar bereiken op het nummer 0473/ 95 76 33 

indien jullie een afspraak wensen te maken. 

 

Secretariaat en beleidsondersteuning 

Juf Elke Wittocx, secretariaatsmedewerker, is op maandag-, 

donderdag- en vrijdagnamiddag aanwezig op school. 

Meester Geert Verhaegen, beleidsondersteuner, is op maan-

dag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag aanwezig. 

Jullie kunnen hen ook bereiken op volgend mailadres: 

secretariaat@dewondertuin.be. 



Jaarkalender 

 

Begin van het schooljaar 

bezoekmoment instappers  : vrijdag 26/08/2016 tussen 13u30 en 15u30 

1 september en nieuwe kleuters  

andere klassen 

hervatting van de lessen   : donderdag 01/09/2016 

infoavond     : maandag 05/09/2016  19u00  

Eerste trimester 

strapdag    : vrijdag 16/09/2016    

facultatieve verlofdag  : maandag 03/10/2016 

spelletjesavond   : vrijdag 14/10/2016 vanaf 19u30 

info instappers 7 november  : maandag 24/10/2016 tussen 13u30 en 15u30 

herfstdrink    : vrijdag 28/10/2016 na school 

herfstvakantie   : van maandag 31/11/2016 t.e.m. vrijdag  

       04/11/2016 

wapenstilstand   : vrijdag 11/11/2016 

pedagogische studiedag  : maandag 14/11/2016 

spelletjesavond   : vrijdag 09/12/2016  

oudercontact     : dinsdag 13/12/2016 tussen 16u00 en 19u00 

       donderdag 15/12/2016 tussen 16u00 en 19u00 

info instappers 9 januari  : maandag 19/12/2016 tussen 13u30 en 15u30 

kerstmarkt    : vrijdag 23/12/2016 

kerstvakantie    : van maandag 26/12/2016 t.e.m. vrijdag  

       06/01/2017 

Tweede trimester 

info instappers 1 februari  : maandag 23/01/2017 tussen 13u30 en 15u30 

pedagogische studiedag  : vrijdag 03/02/2017 

spelletjesavond   : vrijdag 10/02/2017 

info instappers 6 maart  : maandag 20/02/2017 tussen 13u30 en 15u30 

krokusdrink    : vrijdag 24/02/2017 na school 

krokusvakantie   : van maandag 27/02/2017 t.e.m. vrijdag  

       03/03/2017 

info instappers 18 april  : maandag 20/03/2017 tussen 13u30 en 15u30 

oudercontact    : maandag 27/03/2017 tussen 16u00 en 19u00  

       dinsdag 28/03/2017 tussen 16u00 en 19u00 

boekenverkoop Pardoes  : maandag 27/03/2017  

lentedrink    : vrijdag 31/03/2017 na school 

paasvakantie    : van maandag 03/04/2017 t.e.m. maandag  

       17/04/2017 

 

 



Derde trimester 

spelletjesavond   : vrijdag 21/04/2017 

dag van de Arbeid   : maandag 01/05/2017 

facultatieve verlofdag  : dinsdag 02/05/2017 

info instappers 29 mei  : maandag 15/05/2017 tussen 13u30 en 15u30 

O.L.H.-Hemelvaart   : donderdag 25/05/2017 t.e.m. vrijdag  

       26/05/2017 

Pinkstermaandag   : maandag 05/06/2017 

tuinfeest    : zaterdag 10/06/2017 

oudercontact    : donderdag 22/06/2017 tussen 16u00 en 19u00 

       vrijdag 23/06/2017 tussen 16u00 en 19u00 

diplomafeest 3KL   : woensdag 28/06/2017  11u15 

Zomervakantie 

laatste schooldag   : vrijdag 30/06/2017 eindigen de lessen om  

       11u55 

 

 

 


