
*Op woensdagnamiddag is er tussen 12u-13u opvang voorzien op onze school. 

    €1,50/uur/kind 

 

Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

Zaterdag  

 

Zondag 

 
7u30 – 8u 

Ochtendopvang €1,50  

0470 35 92 69 

7u30 – 8u 

Ochtendopvang €1,50 
0470 35 92 69 

7u30 – 8u  

Ochtendopvang €1,50 
0470 35 92 69 

7u30 – 8u 

Ochtendopvang €1,50 

0470 35 92 69 

7u30 – 8u 

        Ochtendopvang €1,50 
0470 35 92 69 

  

8u25 start schooldag  

  

8u25 start schooldag 

   

8u25 start schooldag 

  

8u25 start schooldag 

  

8u25 start schooldag 

   

  

10.00 

fruit 

 

10.00 

fruit 

 

10.00 

fruit 

 

10.00 

fruit 

 

10.00 

fruit 

 

  

11u40 – 13u10 

middagpauze  €0,75  

 +   

11u40 – 13u10 

middagpauze €0,75   

  +  

11u40 

Einde schooldag   

   

11u40 – 13u10 

middagpauze  €0,75   

   +  

11u40 – 13u10 

middagpauze  €0,75  

   +  

  

14u30 

koekje/fruit 

 

14u30 

koekje/fruit 

 

   

  * 

14u30 

koekje/fruit 

 

14u30 

koekje/fruit 

 

  

15u55:einde schooldag 

   

15u30:einde schooldag 

   

 

 

15u30: einde schooldag 

   

15u30:einde schooldag 

  

  

16u – 18u  

Avondopvang  

€1,50/uur/kind     

   

16u – 18u  

Avondopvang 

€1,50/uur/kind 

     

 16u – 18u  

Avondopvang 

€1,50/uur/kind 

  

16u – 18u  

Avondopvang 

€1,50/uur/kind 

  

  

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=28&picto=1397


Welkom in Sint-Bernadette 
Eten &drinken 

  We drinken alleen water op school.  

 

                De lege fles gaat weer mee naar huis. 
                                                                                                                                   

   Om 10.00 eten we fruit!    

 

  fruit of koekjes mogen wel om 14.30.     
 

   Op school eten we geen snoep! 
 

Algemene afspraken 

 

 De school begint om 8u25 en om 13u10. We willen graag dat alle kinderen op tijd  op school 

zijn.  

 

   Is je kind minder dan 3 dagen afwezig , dan kan je als ouder zelf een briefje schrijven .     

Dit kan je slechts 4/jaar doen.     Is je kind meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig, dan 

moet er een briefje van de dokter meegebracht worden.  

 

  NAAM          +   +   +  
 
Schrijf op alle kledij en voorwerpen  de naam van je kind. Zo vinden we verloren voorwerpen 

makkelijker terug.   

 

 

  =    +   Op dinsdagdagvoormiddag gaan alle kinderen vanaf 1°lj. tot 6lj. 

zwemmen. Gelieve zelf een badpak en handdoek mee te brengen. 

 

 

   We nemen afscheid aan de schoolpoort, eens ze binnen zijn mogen de kinderen niet 

meer naar buiten. De kleuters zijn vanaf 8u15 welkom in de klas. 


