
Nieuwsbrief kleuters 

 

Concrete info Covid19  

 
 Opvang vanaf 18 mei zal gebeuren door kleuterjuffen of klasvrije 

leerkrachten lager.  

 Communicatie blijft verlopen via Broekx, op zondag om 16.00 uur, vanuit 

de leerkrachten. Vrijblijvend kan de juf in contact treden of extra’s 

aanleveren via eigen kanalen.  

 Communicatie elke vrijdag vanuit de directie omtrent schoolnieuws en 

verder update rond corona.  

 Op dit moment zijn er nog geen vooruitzichten voor deze groep qua 

herstarten. Van zodra we meer nieuws krijgen hieromtrent zijn jullie de 

eerste die dit zullen horen.   

  

Spelend leren, ontdekken en leven 

 

 Harmonieuze ontwikkeling gericht op leren en leven. ( cfr Zill, zin in leren , 

zin in leven)  

 Focus blijft liggen op spelen, beleven, experimenteren, …. 

 Binnen een kleutergroep loopt dit aanbod gelijk. ( P-K1 + K2-K3 ) 

 Op regelmatige tijdstippen probeert de klasjuf in contact te komen met 

ouders en/of kleuters.  Dit contact vinden we zeer belangrijk.  

 Het aanbod van activiteiten is steeds vrijblijvend, maar warm aanbevolen. 

Voor kleuters K3 zullen we binnenkort een bundel aanleveren  

( schoolrijpheid ) met specifieke zaken die ze onder de knie moeten krijgen 

vooraleer ze naar het eerste leerjaar gaan. Geen paniek als dit nog niet vlot 

lukt, we hebben nog heel veel jaren om zaken bij te spijkeren, te herhalen 

en vast te zetten.  

 

 
 



Noodopvang vanaf heden  

 

 Enkel voor deze 2 groepen die al gekend zijn.  
1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 

voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in 

een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen. 

2. Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.  

 Attest beide ouders kan opgevraagd worden.   

 Stuur geen kinderen naar de noodopvang omdat broer en/of zus wel les volgen 

als je zelf oplossingen hebt en opvang thuis.  

 

Praktisch + dag verloop 

 

 Voor 08.00 uur gaan kleuters gewoon naar de Vlerk zoals gewoonlijk.  

 Vanaf 08.00 uur worden ze naar het kleuterhekje gebracht. Zij volgen pijlen 

“noodopvang”. 

Kinderen worden aan de zorg van de juf overgelaten en ouders betreden de 

kleuterspeelplaats niet. Zij gaan eerst handen wassen vooraleer ze spelen.  

 Rond 08.15 uur brengt iemand de kinderen van de Vlerkopvang ook tot op de 

kleuterspeelplaats.  

 Rond 08.45 uur gaan ze geleid nog eens handjes wassen en naar hun klasje.  

Kinderen P en K1 verzamelen we samen, met een maximum van 10 kleuters in 

een kleuterklas per juf.  

Kinderen K2-K3 verzamelen we samen, met een maximum van 10 kleuters in een 

kleuterklas per juf.   

 Om 09.50 spelen ze op de overdekte speelplaats kleuters of kleutertuin. Nadien 

handjes wassen.   

 Om 11.40 uur eten ze boterhammen in de eigen klas, flesje water wordt van thuis 

uit meegebracht alsook stukje fruit of koek voor tijdens de speeltijd. Voor en na 

het eten handjes wassen.  

 Om 12.30 uur gaan ze opnieuw spelen op de overdekte speelplaats of kleutertuin. 

Nadien handjes wassen.  

 Rond 13.30 gaan ze terug naar hun klasje en eindigen rond 15.55 uur. Nu worden 

handjes voor de laatste keer gewassen.  

 Om 15.55 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders aan het 

kleuterhekje of worden ze opgehaald door de Vlerk. Ook hier blijven ze in hun 

groepjes.  

 

 



 

Niet vergeten 

 

 Boterhammen, flesje water, koek en/of fruit.  

 Zonnecrème bij zonnig weer of petje 

 Kleuter ziek = thuis blijven 


