
Paulus Beyestraat 153 
2100 Deurne 
03 325 16 88 

Praktische punten infoavond 3e kleuterklas 

● Soms krijgen de kleuters een kruisje op hun hand = een mondelinge 
boodschap die ze moeten onthouden (stimuleren van het geheugen, dit zijn 
geen belangrijke dingen die ze moeten onthouden). 

● Soms krijgen de kleuters een briefje voor materiaal mee, gelieve daar niets 
voor te gaan kopen, dit gaat over dingen die u thuis hebt en die wij even willen 
gebruiken. 

● Gelieve grote lussen in de jassen te voorzien. 
● Gelieve alles te voorzien van hun naam. 
● Voor de zelfredzaamheid van de kleuters zien wij geen boekentassen meer 

na. (Ze moeten zelf hun kaftje, briefjes, geld,… afgeven) 
● Uw kleuter moet zelf een flesje water meebrengen. Er is enkel nog drinken 

voorzien in de refter. Flesjes graag voorzien van naam. 
● Als uw kleuter medicatie moet nemen op school, denk aan het briefje dat er 

bij moet zitten. 
● Er is een logopediste die op school komt, daar krijgt u nog verdere info over 

indien dit voor uw kleuter nodig is. 
● Woensdag fruitdag, geen koeken. 
● Voor verjaardagen mogen traktaties terug. Geen snoep a.u.b. 
● Indien de traktatie moet opgegeten worden in de klas, gelieve dit even op 

voorhand te melden aan de juf a.u.b. 
● Gelieve het fluohesje altijd in de boekentas van uw kind te steken zo 

hebben ze het altijd bij als we op stap gaan. Verplichte periode van de 
Herfstvakantie tot de Krokusvakantie (zie schoolreglement). 

● Als er problemen of vragen zijn, bespreek ze zo vlug mogelijk met de juf van 
de klas. 

● dit jaar zal er terug een koala test afgenomen worden bij uw kleuter. 

Hartelijk bedankt voor jullie medewerking en een fijn schooljaar. 
Juf Silvie  (juf Dunya) en juf Tineke 
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