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School: 03 664 36 23 
Directie: 0474 394120  

  

mailto:info@basisschoolzilverenhoek.be
mailto:directieks@basisschoolzilverenhoek.be


Onze mediakanalen 

Volg het klaskanaal van je (elk) kind met leuke weetjes/foto’s via de Gimme app.  

Zorg dat je je kleuter in het juiste kanaal (=klas) zet.  

Noteer altijd je rol met de naam van je kind erbij. (= Mama van Lucky Luck) 

https://app.gimme.eu/o/basisschool-zilverenhoek-kapellen 

Volg ons ook op 

https://www.facebook.com/Basisschoolzilverenhoek 

en 

https://www.instagram.com/basisschoolzilverenhoek 

 

Binnenkort een nieuwe website!!! 

Wie is wie? 

De klasleerkrachten  

Instapklas – konijntjes (2,5j) 
 

Shana Smet 
juf.shana@basisschoolzilverenhoek.be 
 

Instapklas – eendjes (2.5j)  Ellen Van Velthoven  
juf.ellen@basisschoolzilverenhoek.be 
 
 

1KA – koetjes (3j) 

  

Inge Verreyken 
juf.inge@basisschoolzilverenhoek.be 
Marisa Schepers op woensdag 
juf.marisa@basisschoolzilverenhoek.be   

1KB – slakjes (3j) 

  

Lotte Allaerts 
juf.lottea@basisschoolzilverenhoek.be  
Marisa Schepers op vrijdag 
juf.marisa@basisschoolzilverenhoek.be 

2KA – olifanten (4j) 

  

Nancy Boeckx  
juf.nancyb@basisschoolzilverenhoek.be 
Marjolein Ceulemans (a.i. Lotte Janssens) 
juf.Marjolein@basisschoolzilverenhoek.be 

2KB – ijsberen (4j) 

  

Wendy Van Hasselt  
juf.Wendy@basisschoolzilverenhoek.be 
Mieke De Meyer 
juf.mieke@basisschoolzilverenhoek.be  

3KA – giraffen (5j) 

  

Evi Wuyts 
juf.evi@basisschoolzilverenhoek.be  
Tinne Brughmans op donderdag 
juf.tinne@basisschoolzilverenhoek.be  

3KB – kikkers (5j) 

  

Luc Gowie 
meester.luc@basisschoolzilverenhoek.be 
 

3KC – krokodillen (5j) 

 

Demi De Clercq (a.i. Laura Geysen) 
juf.demi@basisschoolzilverenhoek.be 
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Leerkrachten met een bijzondere opdracht  

bewegingsopvoeding  2.5j en 3j Els Leenaerts 
juf.els@basisschoolzilverenhoek.be 
4j en 5j Treesje De Vos (a.i Lotte Janssens) 
juf.treesje@basisschoolzilverenhoek.be 

Watergewenning 
 

Kathleen Pastyn 
juf.kathleen@kleuterschooldeplatanen.be  

Zorgleerkrachten 
 

Tinne Brughmans 
juf.tinne@basisschoolzilverenhoek.be   
Marisa Schepers 
juf.marisa@basisschoolzilverenhoek.be 
Laura Geysen 
juf.laura@basisschoolzilverenhoek.be  

Kinderverzorgster 
 

Els Leenaarts 
juf.els@basisschoolzilverenhoek.be 
 

Zorgcoördinator 
  

Caroline Bon  
juf.caroline@basisschoolzilverenhoek.be 
 

ICT 
 

Wendy Janssens 
wendy.janssens@basisschoolzilverenhoek.be 
Laura Geysen 
juf.laura@basisschoolzilverenhoek.be  

Directeur 

 

Marjan Putman  
directieks@basisschoolzilverenhoek.be 
 

 

 

Als je kleuter ziek is 

 

  

 Afspraak Voor ouders 

 

Doktersbriefje is verplicht voor 5-
jarige kleuters. 
Kleuters blijven thuis als ze ziek zijn. 
Wij bellen uw noodnummer als uw 
kleuter ziek wordt op school. 
Zorg dat de juiste noodnummers op 
school bekend zijn. 
Wij geven geen medicatie op school. 

Verwittig de klasleerkracht en/of het 
secretariaat als uw kleuter afwezig 
zal zijn/is. 
info@basisschoolzilverenhoek.be 
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Schooluren 

’s Ochtends is er toezicht op de speelplaats vanaf 8.15u. 

’s Middags is er toezicht op de speelplaats vanaf 13.15u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo ziet een dag eruit 

08.30u.:  Kleuters gaan naar de klas – Kom jij ook op tijd? 
08.35u.:  Onthaalmoment met morgenritueel 
08.50u.:  Ontmoeten – exploreren – geleid en zelfstandig spelen 
10.05u.:  Fruit eten - speeltijd  
10.25u.:   Ontmoeten – exploreren – geleid en zelfstandig spelen 
12.05u.:  Einde voormiddag (woensdag om 11.55u.) 
 
13.30u.:  Kleuters gaan naar de klas 
13.35u.:  Onthaalmoment 
13.45u.:  Ontmoeten – exploreren – geleid en zelfstandig spelen 
15.10u.:  Speeltijd  
15.20u.:  afsluitende activiteit 
15.30u.:  Einde van de dag (vrijdag om 15.05u.) 
15.45u.:  Niet-opgehaalde kleuters gaan naar de naschoolse opvang (vrijdag 15.20u.) 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8.30u. 
12.05u. 

8.30u. 
12.05u. 

8.30u. 
11.55u. 

8.30u. 
12.05u. 

8.30u. 
12.05u. 

13.30u. 
15.30u. 

13.30u. 
15.30u. 

 13.30u. 
15.30u. 

13.30u. 
15.05u. 



Speeltijd en middagpauze: meebrengen! 
 Afspraak Voor ouders 

 

We drinken water op onze school. 
Kleuters mogen drinken als ze dorst 
hebben. 
Kleuters drinken na het fruit eten, na 
de speeltijd en bij de boterhammen.  
We vullen bij met kraantjeswater. 

Geef water mee in een goed 
afgesloten drinkbus. Zet de naam van 
je kleuter er op. 
Wist je dat kleuters nood hebben 4 
tot 6 glazen (1 glas is 150 ml) water 
per dag. 

 

We eten fruit/groente voor de 
speeltijd. 

Laat snoep, chips, chocolade, koek 
thuis. Geen rozijntjes of knijpfruit. 

Geef fruit/groente mee in een 
doosje met naam. Maak het fruit 
alvast hapklaar. Thuis wassen. 
Bananen in een bananendoos met 
sneetje in de steel van de banaan. 
 

 

Kleuters mogen thuis eten. Ophalen 
om 12u05. 
Terugbrengen tussen 13u15 en 13u30 
 
Kleuters mogen op school blijven 
eten 

Geef een boterhammendoos mee 
met boterhammen en beleg. 
Zet de naam op de doos. 
Een tussendoortje mag. 
Maak gezonde keuzes. 

 

Veilig van, naar en op school  

 Afspraak Voor ouders 

 

Kleuters nemen afscheid aan de 
poort van de Oude Bergsebaan of 
Zilverenhoeklaan: 
- voor 8.30u. & voor 13.30u. 
Instappers mogen de eerste 
schooldagen tot in de klas gebracht 
worden 

Kom voor het belsignaal naar school 
Doe een fluojasje aan. 
Neem kort en duidelijk afscheid. 
Verlaat na een kort afscheid de 
school. 

 

Kleuters mogen vanaf het belsignaal 
opgehaald worden: 
- om 12.05u. en 15.30u. 
- woensdag om 11.55u. 
- vrijdag om 15.05u. 
Verwittig indien een onverwachte 
persoon uw kleuter zal ophalen 

Wacht op de bel voor het afhalen. 
 
Doe een fluojasje aan. 
 
U kan kort iets vragen aan de 
kleuteronderwijzer, maak indien 
nodig een afspraak. 

 

Kinderopvang ’t Egeltje 
Antwerpsesteenweg 130  
2950 Kapellen 
Website www.kapellen.be/bko 
03 660 67 40 
bko@kapellen.be 
https://www.kapellen.be/inschrijven
-buitenschoolse-kinderopvang 

Voorschools  
7.00u. tot 8.15u.  
Naschools  
15.45u. tot 18.30u. (vrijdag 15.35u.) 
Woensdagnamiddag  
12.10u. tot 18.30u. 
Vrije dagen en vakantiedagen  
07.30u. tot 18.00 u. 

 

Fluo dragen is verplicht Laat uw kleuter altijd fluo dragen 
 
De fluo wordt ook bij een wandeling 
en bij elke verplaatsing buiten de 
school gedragen 
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Meebrengen naar school 
 

 Afspraak Voor ouders 

 

We turnen 2 x per week een uurtje 
 
Doe op de turndag sportieve kledij 
aan (vermijd touwtjes aan 
kledingstukken) 

2K en 3K brengen turnpantoffels 
mee. 
 
Naam er op. 

 

Op de jas, op de doosjes, op de zak, 
op de sjaal, op de wanten, op de 
drinkbus, op de boekentas, op een 
briefje, op de foto, …. 

Zet op alles de naam van je kleuter! 

 

Tutjes blijven thuis.  
Tutjes zijn slecht voor de tanden en 
de taalontwikkeling van je kleuter.  

Uitzonderlijk bij het eerste afscheid 
in de instapklas.  
De tut gaat altijd meteen in de 
boekentas. 

 

Knuffels (en ander speelgoed) blijven 
thuis 

Uitzonderlijk bij het eerste afscheid 
in de instapklas.  
De knuffel gaat altijd meteen in de 
boekentas. 
Geef nooit de lievelingsknuffel mee. 

 

Reservekleren: 
kousen 
ondergoed 
lange broek 
tshirt / trui 

Breng, indien nodig, kleren mee met 
de naam er op. 
 
Doe gemakkelijke kleren aan zodat je 
kleuter zelfstandig naar toilet kan. 

 

Een doos papieren zakdoekjes 
 
Een pakje vochtige doekjes 

Geef dit elk schooljaar mee. 

 

Liever wanten dan handschoenen 

 

Zorg voor warme wanten, sjaal en 
muts in de winter. 
Wij spelen ook als het koud is buiten. 
NAAM er op! 

 

We vieren de verjaardag in de klas. 
Kleuters krijgen een kroon en mogen 
op de troon!  
Uw kleuter mag trakteren met één 
kleine traktatie om op te smullen in 
de klas.  

Uitnodigingen via whatsapp, mail, 
post; niet via school. Geen 
cadeautjes of snoeptaarten aub. We 
geven niks mee naar huis. 

 
 
 
 

  



Bijdrage op school 

Je kind inschrijven is gratis.  
De materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen, zijn gratis.  
Onze school gebruikt meer materialen en bieden meer activiteiten aan om het leren 
boeiender maken.  
Voor dat soort kosten rekent de school een maximumbedrag per schooljaar aan jou door.  
Dat maximumbedrag is de ‘scherpe maximumfactuur’.  Het bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
U vult een domiciliëring in om de schoolrekeningen te betalen. U krijgt 5x per schooljaar 
een rekening. Neem contact op met de directeur als u de betaling moeilijk vindt. Samen 
zoeken we een oplossing. 
 

 

Maximumfactuur voor 
- culturele activiteiten zoals theater 
/ poppenkast 
- schoolreizen en uitstappen 
- sportactiviteiten 

€50 / schooljaar 

 
Onze school biedt daarnaast volgende diensten aan 
 
 

 

Middagtoezicht 
Kleuters mogen thuis of op school 
eten. Wij zorgen voor 6 
middagtoezichters. 

€ 0.80 / dag 

U geeft zelf een lunchpakket en 
water mee naar school 
U krijgt hiervoor een fiscaal attest 
dat kan ingebracht worden in uw 
belastingaangifte.  

 

Zwemmen 
Watergewenning voor 5-jarigen 
 

€ 0.50 / zwembeurt  

 

Badmuts 
voor 3K 
! Spoel goed uit na het zwemmen, 
droog af en bestrooi met een beetje 
talkpoeder. 

€ 5 

 

Fluo  
met logo van de school € 5 

 

Linnen tas  
met lange hengsels 
om werkjes heen en weer te dragen 
 

€ 2 
Altijd snel terug mee naar school 
geven! 

  



KALENDER VOOR DIT SCHOOLJAAR 
 
 

 

28/09   Pedagogische studiedag: vrijaf  
07/10    Vrijaf  
31/10 > 06/11  Herfstvakantie 
05/12    Vrijaf 
26/12 > 08/01  Kerstvakantie 
25/01    Pedagogische studiedag: vrijaf  
20/02 > 26/02  Krokusvakantie 
03/03    Pedagogische studiedag: vrijaf 
03/04 > 16/04  Paasvakantie 
01/05   1 mei – dag van de arbeid - vrijaf 
17/05    Pedagogische studiedag: vrijaf 
18/05 > 21/05  Hemelvaartweekend 
27/05 > 29/05  Pinksterweekend 

 

25/08   Klusdag kleuterschool – schrijf in via directie 
30/08    Kijkmomentje schooljaar 2022–2023 17u.– 18.30u. 
1/9   Eerste schooldag 
06/09    Infoavond kleuterschool 
6/10   Schoolfotograaf  
14/10   Herfstfeest na school zet alvast in je agenda! 
14/11 tot 17/11 Oudercontactweek / op afspraak  
2/12   Sinterklaas op school 
24/1   Infoavond peuters  
2/5 tot 4/5  Oudercontactweek / op afspraak 
2/6   Klasfoto’s PK en groepsfoto 5-jarigen 
17/06   Klusdag kleuterschool 
28/6   Diploma-uitreiking derde kleuterklas – 19u 
30/6   Laatste schooldag tot 12u05. 
24/08   Klusdag kleuterschool – schrijf in via directie 
29/08   Kijkmomentje schooljaar 2023-2024 17u. – 18.30u. 

 

26/10   Kijkdag nieuwe peuters, instap 5/11 
21/12   Kijkdag nieuwe peuters, instap 9/12 
18/1   Kijkdag nieuwe peuters, instap 1/2 
15/2   Kijkdag nieuwe peuters, instap 27/2 
29/3   Kijkdag nieuwe peuters, instap 17/4 
10/5   Kijkdag nieuwe peuters, instap 22/5 

 

Rondleidingen enkel op afspraak via 
directieks@basisschoolzilverenhoek.be 
op volgende momenten: 
16/8   9u & 16u 
26/8   13u30 
26/10   10u 
21/12   9u 
24/01   18u15 
15/02   9u 
8/3   9u 
29/3   9u 
31/3   13u30 
25/4   18u15 
10/5   9u 
16/5   18u15 
13/6   18u15 
14/6   9u 
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