Sint-Agnes Kleuterschool
Hof Ter Zande
Oudestraat 119
2660 Hoboken
03/827 65 64

De Regenboog
Dr. Coenstraat 18
2660 Hoboken
03/828 38 02

_____________________________________________
Aanvulling schoolreglement (veranderlijk gedeelte)
Jaarkalender – verlofdagen

Schooljaar 2022-2023
Eerste trimester
donderdag 01 september
woensdag 28 september

begin van het schooljaar
vrijaf: pedagogische studiedag

maandag 17 oktober

vrijaf: facultatieve verlofdag

zaterdag 29 oktober t.e.m.
zondag 06 november

Herfstvakantie

vrijdag 11 november

vrijaf: wapenstilstand

woensdag 30 november

vrijaf: pedagogische studiedag

zaterdag 24 december t.e.m.
zondag 08 januari

Kerstvakantie

Tweede trimester
vrijdag 03 februari

vrijaf: pedagogische studiedag

zaterdag 18 februari tot en met
zondag 26 februari

Krokusvakantie

maandag 20 maart

vrijaf: facultatieve verlofdag

zaterdag 01 april tot en met
zondag 16 april

Paasvakantie

Derde trimester
maandag 01 mei

vrijaf :Feest van de arbeid

donderdag 18 mei en
vrijdag 19 mei

vrijaf (O-H-Hemelvaart)

maandag 29 mei
zaterdag 1 juli

vrijaf (Pinkstermaandag)
start grote vakantie

Jaarkalender – activiteiten

Schooljaar 2022-2023
Eerste trimester
September
Oktober

01/10/2022 Pannenkoekenfeest
25/10/2022 Schoolreis 2,5 en 3 jarigen van HTZ
25/10/2022 Oudercontact RB

December

01/12/2022 De Sint komt in HTZ
07/12/2022 De Sint komt in de RB

Tweede trimester
Januari

20/01/2023: Schoolreis alle kleuters van de RB

Februari

Maart

Derde trimester
Mei
Juni

16/05/2023: Schoolreis oudste kleuters HTZ
23/05/2023: oudercontact in RB

Organogram
Hof ter Zande:
2,5 j – 3 jarigen

BEZIGE BIJTJES
Ann Van Looveren
Nancy Meuldermans

MAFIES
Sofie Sapion
Marijke Verdeyen
2,5-3-,4 EN 5 jarigen
COCOCINELLEN
Sandra Ceuleers
Annelies Van Elst
Nisa Van Baelen

4-, 5 jarigen
STERREN
Wendy Cools
Marijke Van Hove
Margriet Hofkens

SPETTERS
Wendy Van Looy
Vivianne quaghebuer
Gladys Deckers

LO: Katrijn Mertens
Zorcoördinator: Mieke Dierckx
Kinderverzorging: Karen Vervaet

De Regenboog:
2,5 – 3 jarigen
KIKKERS
Kathleen Maes
Petra Thees

HIPPO’S
Claudia Van Walle
Karolien De Voecht

BIJEN
Katleen Wuyts
Manjola Deliallisi

KOALA’S
Goedele Lecomte
Nathalie Van Geel
Eveline Van Hove

BINKIES
Tine De Voecht
Sonia Janssens
Anja Hesbeens

4-, 5 jarigen
VOSJES
Jessica Arnout
Claire Symoens
Caroline De Vleeschouwer

LO: Christian Agbiamo
Zorgcoördinator: Ellen Verpoorten
Kinderverzorging: Zohra Bouhajra

Voor beide vestigingen
Directie: Frie De Wijn
Adjunct-directie: Chantal Bleyens
Beleidsondersteuners: Ann Goyvaerts, Karin Muller en Chantal Bleyens
Ambulante leerkracht: Heidi Dierckx
Preventie-adviseur: Marva Coopmans
Administratie: Hilde Roskam, Tanja Wiesman, Sanne Verhelst, Mariam Boukhzar
ICT: Geoffrey Hermes, Jeff Monballiu, Robby Vermeylen en Silke Hendrickx

Voor- en naschoolse opvang
De uren van de bewaking worden dagelijks door de verantwoordelijke ingescand per
leerling. Er wordt € 0,75 per lopend half uur aangerekend.
De betaling gebeurt via factuur. U krijgt deze factuur van de klasjuf per trimester.
Uurregeling
Vooropvang : tussen 7u00 en 8u15 in HTZ & RB
Na-opvang : tussen 15u40 en 18u00 in HTZ & RB
Woensdagnamiddagopvang: betalend vanaf 12u20 tot 18u00 in HTZ & RB

Middagregeling, tussendoortjes en drank
We voorzien middagtoezicht voor kinderen die ’s middags moeilijk naar huis kunnen.
Kleuters die op school blijven eten en geen abonnement hebben, betalen €0,75 per
ineetbeurt.
De losse ineetbeurten van €0,75 worden afgerekend op het schoolfactuur 5x/schooljaar.
Kleuters die blijven ineten brengen als drank niet-bruisend water mee in een goed
afgesloten, herbruikbare drinkbus of plastic flesje.
De abonnementen voor middagtoezicht worden vrijblijvend aangeboden en worden per
trimester aangerekend op de schoolfactuur. Betalen enkel na ontvangst van een factuur.
U kan uw keuze maken aan de hand van het bijgevoegd invulstrookje achteraan in de
bundel.

Rond tien uur hebben de kleuters de gelegenheid om hun 10-uurtje op te eten. Snoep is
niet toegelaten. Een boterhammetje of een stuk fruit is een gezond alternatief.
Er wordt op school enkel niet-bruisend water toegelaten, meebrengen in een goed sluitbaar
hervulbaar flesje.

Snoep en verjaardagen
Snoep is in onze school NIET toegelaten. Gelieve daarom een boterham, koek, fruit of een
andere gezonde hap mee te geven.
De verjaardag van je kind wordt in de klas uitgebreid gevierd.
Er worden geen extra traktaties meegegeven. Dus ook geen verjaardagscake of
taart! Individuele snoeptractaties zijn ook niet toegestaan!
(meer info hierover krijgt u van de klasleerkracht)

– GVKS Sint-Agnes –

Aanvraagformulier
Mijn kind moet op school medicatie gebruiken op doktersvoorschrift

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw kleuter tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op
doktersvoorschrift, dient u vooraf onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Let wel dat het deel aangeduid met ‘in
te vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts wordt
dit formulier niet als geldig beschouwd.
Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een trimester, dient bij het
begin van een nieuw trimester een nieuw formulier te worden ingediend. Ook bij een wijziging van therapie of
medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden.

Naam van het kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klas: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mag de lessen bijwonen maar dient de volgende medicatie in te nemen tijdens de schooluren:
Benaming medicatie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tijdstip inname:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In te nemen hoeveelheid:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wijze bewaring medicatie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De medicatie dient steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter te worden
meegebracht. Het geneesmiddel dient steeds van een etiket te worden voorzien met daarop de
naam van het kind, de klas en een telefoonnummers van de ouder(s).
Antigifcentrum: Tel 070 245 245 - vanuit het buitenland +32 70 245 245
Naam dokter: ………………………………………………………
Datum: ……………………………………………………………
Handtekening:……………………………………………………

Naam ouder(s): …………………………………………………
Datum: ……………………………………………………………..
Handtekening: …………………………………………………..

