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Schooluren:
Peuter- en kleuterklassen en klas 1-6 hebben gelijke schooltijden.
8.25u – 15.10u maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.25u – 12.10u woensdag
Vanaf 8.10u kunnen de kleuters naar de klas gebracht worden.
Vanaf 8.10u zijn de lagere schoolleerlingen welkom in de klas.
De kleuterschool:
Een schooldag in de kleuterafdeling begint om 8.25u, maar vanaf
8.10u kan uw peuter of kleuter er reeds terecht. U helpt met het jasje
en de pantoffels en neemt kort afscheid. Kleuters mogen op de
schoolweggetjes fietsen, niet op de speelplaatsen. De kleuterfietsen
worden ordelijk geparkeerd tussen de zaal en de peuterklas. 's Middags stoppen we om 12.30u, dan kunnen peuters en de kleinste kleuters buiten of in de gang van het kleutergebouw worden afgehaald
(Graag vooraf afspraken maken met de klasjuf). Op woensdagen eindigt de school om 12.10u. Alle peuters en kleuters brengen naar goede gewoonte pantoffels mee naar school. Bij ieders kapstokje hangt
een zakje om ze in te bewaren. Schoenen plaatsen we onder de kapstok op de grond. Elk kind draagt antislippantoffels zowel in de klas als
om te turnen. We vragen alle kledij en pantoffels te naamtekenen.
Koeken of een ander tussendoortje zijn in onze kleuterschool niet nodig, omdat we in de voormiddag samen iets eten en drinken in de
klas.
Een stuk fruit of groente voor de fruitschaal is wenselijk. Wat wij op
school aanbieden komt zoveel mogelijk uit biologische teelt. Speelgoed blijft thuis, zo voorkomen we o.a. verdriet om verlies. Kleintjes
mogen uiteraard wel een mooie, kleine knuffel of een popje meebrengen.
Alle kleuters en peuters eten op alle dagen (behalve woensdag) samen met hun juf een middagmaal, we zien graag een brooddoos met
gezonde boterhammen. Voor drank wordt in de klas gezorgd. Iets lekkers voor na de boterhammetjes, een koekje bijvoorbeeld, mag ...
geen chocolade of snoep. Wegwerpmateriaal, blikjes en brikverpakkingen vinden we milieuonvriendelijk. We vragen de ouders hiervoor

oog te hebben. Alle kinderen brengen elke dag een regenjas mee, té
dikwijls worden we door plotse weersveranderingen verrast.
Verjaardagen zijn een heel speciale gelegenheid om eens extra in de
kijker te staan. Er wordt gefeest en wij vragen om dan een
(zelfgebakken) cake, koekjes en eventueel sap mee te brengen. Geen
cadeautjes of andere extraatjes. Indien u ook lagereschoolkinderen
hebt, haalt u na schooltijd eerst de kleuters op en daarna pas de grotere kinderen. Eens per trimester is er ouderavond.
Voor meer specifieke klasafspraken (afhankelijk van kleuterjuf) verwijzen we naar de brief: Welkom in de peuterklas en welkom in de kleuterklas.
Alles over schoolrijpheid is te vinden in de brochure schoolrijpheid die
te verkrijgen is op het onthaal en via de website van de school.
www.steinerschooldewingerd.be

De lagere school:
We komen naar school om te leren. Uiteraard spelen kinderen graag.
Het is belangrijk dat zij merken dat er op school grenzen zijn die gerespecteerd moeten worden. De leerkracht is er om de kinderen daarin te helpen. Taken en opdrachten worden stipt en nauwgezet uitgevoerd.
Aan het begin van de dag:
De lessen vangen aan om 8.25u, de school opent om 8.10u. Voor
8.10u gaan alle niet-begeleide kinderen naar de voorschoolse opvang.
Wie met de fiets naar school komt, houdt zich aan de afgesproken regels (zie Verkeer in en om de school). Fietsen worden keurig gestald in
de fietsenstalling (in dezelfde richting).
Te laat komen betekent telkens een verstoring van het lesgebeuren.
Kinderen die door onvoorziene omstandigheden toch te laat komen,
komen stil binnen en melden de reden aan de leerkracht. Indien een
kind 3 maal te laat komt, wordt men hiervan schriftelijk op de hoogte
gebracht. Wie dan nog 3 maal te laat komt wordt uitgenodigd voor
een gesprek. Uiteraard hebben we de ouders hiervan dan vooraf in

kennis gesteld. Bij aankomst op school (vanaf 8.10u) gaan we rechtstreeks naar ons klaslokaal. Indien de leerkracht niet aanwezig is, verwittigen we het secretariaat of een andere leerkracht en wachten we
op de speelplaats. In geen geval verlaten we het schoolterrein vóór
het einde van de lesdag. Vóór we de klas binnengaan, hangen we onze jas aan de kapstok en trekken we onze pantoffels aan. Schoenen
zetten we op de afgesproken plaats. We dragen gesloten pantoffels
die stevig aan de voet zitten en geen insteekpantoffels.
In de klas:
Het zeggen van de spreuk (om 8.25u) is een belangrijk klassikaal gebeuren. Wie te laat komt wordt hierbij gemist. Bij het binnenkomen ’s
morgens wil de leerkracht zoveel mogelijk haar aandacht richten naar
de kinderen. Heeft een ouder iets belangrijks te melden, vragen we
dit via een briefje te doen. Na schooltijd is er meer mogelijkheid de
leerkracht aan te spreken.
De ouders ondersteunen de leerkracht door op tijd te komen, zodat
zij/hij om 8u25 tijdig kan beginnen. Tijdens de lessen wordt er niet
gegeten. Kauwgom is niet toegestaan.
We verlaten nooit de klas zonder toestemming van de leraar.
Op de speelplaats:
Alle kinderen kunnen tussen 8.10u en 8.25u in de klas aankomen.
Om 8.25u moeten ze aanwezig zijn in de klas.
Naschools voorzien de leraars een kwartiertje opvang tot 15.25u.
Na schooltijd is er geen speeltijd. De kinderen worden verwacht de
school te verlaten.
Omwille van het familiale karakter blijven ouders vaak nog napraten
op de speelplaats.
Tot 15.25u draagt de leerkracht die op de speelplaats staat samen
met de ouders de verantwoordelijkheid voor de kinderen.
Om 15.25u gaan de kinderen van wie de ouders niet aanwezig zijn
naar de naschoolse opvang.
We spelen op de speelplaats.
Nooit op wandelwegen en achter de gebouwen.

Boekentassen plaatsen we op de aangeduide plaatsen.
Bij regen dragen we een jas met kap.
Elektronisch speelgoed, i-pod, en/of andere multimedia-apparatuur
brengen we niet mee naar school. Ook speelgoed of ruilartikelen kunnen de sfeer of veiligheid belemmeren. In overleg met de leerkracht
kan bepaald speelgoed meegebracht worden. Het gebruik van een
mobiele telefoon door kinderen is op school niet toegestaan. De gsm
staat uit en blijft in de boekentas. Het houten klimkasteel op de speelplaats is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Omwille van de veiligheid spelen de kleuters om 12.10u op woensdag
en om 15.10u de andere schooldagen niet op het klimkasteel.
Pauzes
De lessen worden onderbroken van 10.05u tot 10.30u en van 12.10u
tot 13.30u.
Het tienuurtje eten we in de klas. Dit kan een stukje fruit, lekkere
nootjes of een extra boterham zijn, maar geen koek of snoep. Er
wordt dus niet gegeten of gedronken op de speelplaats.
We verlaten rustig de klas, trekken onze schoenen (en jas) aan en
gaan naar de speelplaats.
In de gangen wordt nooit gelopen of geroepen.
We spelen niet in de gangen of in de toiletruimten en blijven er niet
langer dan nodig.
Vechten, schelden, pesten, vloeken en schreeuwen zijn niet toegestaan.
Jongens en meisjes gebruiken hun eigen toiletten en houden die netjes. De wastafels dienen enkel om onze handen te wassen. We spelen
dus niet met water. We staan niet op de toiletten en klauteren niet
over de scheidingswanden.
Balspelen mogen alleen met de ballen van de speelplaats. We voetballen niet op de speelplaats. Bij regenweer wordt er niet met ballen
gespeeld; met vuile ballen gooien we niet tegen de muren. We halen
geen speelmateriaal uit de zaal. Gooien mag alleen met lichte ballen,
nooit met knikkers, eikels of steentjes. Op afgesproken tijdstippen
worden de ballen van het dak gehaald.

Bij problemen stappen we naar één van de leerkrachten die toezicht
houden.
Op de speelweide spelen we alleen als een leerkracht kan meegaan
om toezicht te houden.
Tijdens ons spel vermijden we beschadiging van planten op en rond
de speelplaats; we trekken dus geen blaadjes van de struiken of bomen. Banken dienen om op te zitten. Enkel op de banken in de cirkel
mag gelopen worden. We klimmen nooit in struiken, bomen of op de
palen van de afdaken. Wanneer de gong gaat ruimen we het spelmateriaal op.
Wanneer de bel het einde van de pauze aankondigt, stoppen we met
spelen en gaan we naar onze rij.
Middagmaal:
Van 12.10u tot 12.30u eten we het eigen lunchpakket in de klas, onder toezicht van de klasleerkracht. We brengen een tafeldoekje mee,
omdat we onze boterhammetjes niet zomaar op de tafel willen leggen. De drank bij het middagmaal brengen we in een drinkbus of isoleerkan mee. Wegwerpverpakking is niet goed voor het milieu en nemen we terug mee naar huis. Een dessertje mag, chocolade is niet
toegestaan. Een jarige wordt feestelijk gevierd in de klas. Het kind
mag een traktatie meebrengen voor de klas: fruit, (zelfgebakken)
voorgesneden taart, cake of koek wordt voorgesteld (graag iets dat
gemakkelijk uit te delen is), drank of andere cadeautjes brengen we
niet mee.
Afsluiting van de schooldag:
De lessen eindigen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om
15.10u, 's woensdags om 12.10u. Ook bij een activiteit op de speelplaats gaat niemand vroeger naar de fietsen of de schoolpoort.
We bergen alle persoonlijke dingen ordelijk in de boekentas, zeggen
samen de spreuk, zetten de stoelen op de tafels, nemen afscheid van
de leerkracht, trekken schoenen en jas aan en plaatsen onze pantoffels ordelijk op hun plaats. De boekentassen plaatsen we op de
daarvoor voorziene plek. Bij warm weer hangen we jassen, truien aan

de kapstok. Balspelen zijn nu niet meer toegelaten. Ook in de zandbak
en op het speeltuig spelen we niet meer. We houden de wegen naar
de speelplaats vrij.
Wie zelfstandig naar huis mag en voor wie op het onthaal dus een
schriftelijke toelating door de ouders ligt, vertrekt onmiddellijk en
volgt de kortste weg. Wanneer die onveilig is, mag je een aanvaardbare omweg maken. Als we worden afgehaald, gaan we nooit zonder
begeleiding naar het weggetje of de parking, maar we wachten op de
speelplaats. Zonder toestemming van een leerkracht mogen we niet
naar het kleutergebouw. Om 15.30u (om 12.30u op woensdag) wordt
de school gesloten.
Kinderen die om 15.30u nog op school zijn, worden naar de naschoolse opvang gebracht.
Wordt een kind om medische of andere redenen vroegtijdig van de
school afgehaald, dan wordt dit schriftelijk gewettigd en wordt het
onthaal hiervan door de ouder verwittigd.
Toestemming om de school zelfstandig te verlaten:
Indien het onthaal in het bezit is van de schriftelijke toestemming van
de ouder of verzorger kan een kind na de schooluren de school zelfstandig verlaten. Aan de poort heeft de portwacht de beschikking
over een lijst met namen van leerlingen aan wie de ouders deze toestemming verleenden.
Thuis:
Huiswerk moet tijdig klaar zijn en met zorg gemaakt.
Agenda vanaf klas 3: elke week wordt de agenda ondertekend door
vader of moeder.
Perioderapporten worden ondertekend terug ingeleverd.

Onderweg:
De weg van huis naar school valt via de kortste of meest veilige weg
onder de schoolverzekering die bij Ethis loopt.

Materiaal vaklessen:
Kledij turnles:
De aangewezen kledij voor de turnles bestaat uit turnpantoffels of
binnensportschoentjes, een T-shirt met broekje of een turnpak. Voor
buitenlessen trekken de kinderen sportschoenen aan. De turnkledij zit
in een linnen zakje (gekregen van de school) dat in de gang aan de
kapstok wordt gehangen. We nemen de kledij voor elke schoolvakantie mee naar huis om te laten wassen.
Kledij zwemles:
Zwemgerief brengen we enkel mee op de dag dat we gaan zwemmen.
Het gaat dezelfde dag terug mee. In onze zwemzak zitten een zwempak of zwembroek, 2 handdoeken ( 1 voor de voeten, 1 voor de rest
van het lichaam - dit om besmetting door zwembadwrat te vermijden), een kam of borstel en de badmuts die we kregen of die die we
zelf kochten toen deze stuk/verloren was.
In de bus naar het zwembad eten we niet. We gaan dadelijk zitten op
de plaats die ons werd toegewezen en we houden onze voeten op de
grond. In de gangen en de kleedkamers van het zwembad bewaren
we de stilte. In de gangen of in de zwembadhal lopen we nooit.
Turnen en zwemmen Lichamelijke opvoeding:
Lichamelijke opvoeding en zwemmen zijn verplichte vakken. Alleen
een briefje van de ouders met een gegronde reden of een doktersattest kan ons hiervan vrijstellen. Heb je een briefje mee dat je vrijstelt van de zwemles, dan ga je in een aangewezen klas met een boek
of opdracht aan het werk. Wie zijn zwemgerief vergeten is, vraagt de
reserve badkleding aan de leerkracht.
Handwerkmateriaal:
Alle handwerkmateriaal wordt door de school bezorgd, behoudens
andere afspraken met de juf (zie lijst benodigdheden). Materialen
door de school bezorgd, blijven eigendom van de school en worden
op het einde van het schooljaar in goede staat terugbezorgd. Eigen
materialen worden van naam voorzien. Handwerkjes worden steeds

mooi opgeborgen in een brei- of naaizak.
Muziekmateriaal:
Draag zorg voor alle muziekinstrumenten
Blokfluiten van de school blijven tijdens de vakantie op school.
Houtbewerking en tuinbouw voor de 5de en 6de klas:
Werkkledij en rubberen laarzen zijn noodzakelijk en kunnen, indien
voorzien van naam op school blijven. Werkkledij dient regelmatig gewassen te worden. Natte kledij blijft nooit in het lokaal.
Verloren kledij:
Verloren kledij wordt verzameld in de rieten manden bij de ingangsdeur van de lagere school, aan de toiletten. In het Wingerdblad wordt
aangegeven wanneer de verloren voorwerpen worden uitgestald. Wat
daarna niet is opgehaald, gaat naar de kringloopwinkel

Veiligheid
De veiligheidsregels, door de leerkracht medegedeeld, dienen strikt te
worden opgevolgd.
Medicatie
Een ziek kind hoort niet thuis op school. Toch kan het gebeuren dat
een kind op school medicijnen moet nemen. Bij zo’n noodzakelijk medicijngebruik op school kan de leraar gevraagd worden dit toe te dienen. Hiervoor is wel eerst een door de ouders geschreven attest voor
medicatie nodig. Gebruik hiervoor bij voorkeur het attest dat in viervoud werd meegegeven via de boekentas van het kind. In geval van
medicijnen op doktersvoorschrift vragen wij dat de dokter een attest
voor toediening op school voorziet.
EHBO en schoolongevallenverzekering
Kleine verwondingen kunnen op school worden verzorgd door de medewerkers die EHBO kunnen toepassen. Bij twijfel of wanneer een
dokter moet worden geraadpleegd, wordt net zoals bij plotseling optredende ziekte eerst contact gezocht met de ouders.

Bij spoedeisende hulp gaat een medewerker van school mee naar de
dokter of het ziekenhuis terwijl tegelijk de ouders gewaarschuwd worden. De school schiet de betaling voor bij de dokter en de ouders betalen dit bij het schoolonthaal terug en krijgen daar de nota voor terugbetaling bij het ziekenfonds. De schoolongevallenverzekering komt
tussen in de betaling van het verschil tussen beide facturen ten belope van 100% van het riziv-barema. Dit wil zeggen dat supplementen
aangerekend door niet-geconventioneerde zorgverleners niet worden
vergoed. De school heeft een ongevallenverzekering bij ETHIS (AG Insurance). Alle leerlingen zijn verzekerd tijdens de schoolactiviteiten,
bij de uitstappen en op de kortste weg van en naar school. Het aangifteformulier moet door de school en de arts ingevuld worden. Op
het schoolonthaal kunt u nadere informatie verkrijgen.
Herstel van tanden is tot een bepaald bedrag verzekerd. Schade aan
brillen, kleren en schoenen of verlies van voorwerpen vallen niet onder deze polis.
Spoedeisend contact en noodzakelijke (medische) informatie
In het keuzeformulier in Deel IV vragen wij u een noodtelefoonnummer in te vullen, richtlijnen over mogelijke medische problemen, uw
keuze in verband met de fietshelm en de mailadressen van de ouders.
Dit formulier moet ingevuld worden bezorgd op het schoolonthaal.
Schade voorkomen en/of herstellen
In het begin van het schooljaar worden de afspraken hernieuwd over
respectvol gedrag ten aanzien van gebouw, materialen, planten en
netheid. Bij toegebrachte schade aan het gebouw aan materialen van
school of van anderen moet de herstelling of vervanging door de ouders van het/de betreffende kind(eren) vergoed worden.
Persoonlijke eigendommen
Persoonlijke eigendommen kunnen niet vallen onder een schoolverzekering.

Basisschool De Wingerd,
Zwemdoklei 3,
2950 Kapellen

