


Vrije basisschool

Sint-Lutgart

Scholengemeenschap 
Sint-Nicolaas Noord



Onze school ligt hier

Kerkstraat 13
9111 Belsele



Wat is onze visie en missie?
Wat typeert ons?

Wil je onze uitgeschreven visie lezen ? 
Klik dan op de onderstaande link: 

http://sintlutgart.ksrw.be/visie/

Bekijk zeker onze welkomstbrochure: 
http://sintlutgart.ksrw.be/wp-content/
uploads/2016/01/Welkomstbrochure-2020-2021-2.pdf

http://sintlutgart.ksrw.be/visie/
http://sintlutgart.ksrw.be/wp-content/uploads/2016/01/Welkomstbrochure-2020-2021-2.pdf
http://sintlutgart.ksrw.be/wp-content/uploads/2016/01/Welkomstbrochure-2020-2021-2.pdf


Filmpje van Sinterklaas 

Leeshalfuurtje 

Schooltuin 

Jaarthema: lezen is 
dromen met je ogen 
open

Klasthema: slakken 



Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

7u-8u opvang opvang opvang opvang opvang

8u35-10u15 lessen lessen lessen lessen lessen

10u15-
10u35

speeltijd* speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

10u35-
12u15

lessen** lessen lessen lessen lessen

12u15-
13u30

middagpauze
***

middagpauz
e

opvang middagpauze middagpauz
e

13u30-
14u20

lessen lessen opvang lessen lessen

14u20-
14u40

speeltijd speeltijd opvang speeltijd speeltijd

14u40-
15u30

lessen lessen opvang lessen lessen 

16u-18.30u opvang****
en studie

opvang
en studie

/ opvang en 
studie 

opvang

Hoe ziet een schoolweek er bij ons uit? 

schooltijd
voor- en naschoolse opvang ( = betalend)

Van 8u tot 8u35 en van 15u30 tot 16u houden de 
leerkrachten toezicht. Dit is niet betalend.

* Kleuter en lager spelen op 2 aparte 
speelplaatsen.

**  Elke klas heeft 2 uur bewegingsopvoeding per 
week.

*** Tijdens de middagpauze kunnen de peutertjes, 
na het eten, rusten in de rustklas.

**** De opvang gebeurt op school door onze 2 
vaste opvangjuffen.
Voor het tweede  en het derde leerjaar voorzien we  
een half uur studie van 16u tot 16u30.
Voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar voorzien 
we een half uur of een uur studie van 16u tot 17u.



The masked teacher Sint-Lutgart

Hier voelt je 
kind zich goed!



Een dagje uit het leven  
van onze (instap)peuters en 1ste kleuters: 

8.20 u : 

Jullie zijn welkom in de klas. Samen met mama, papa, oma… mogen jullie iets vroeger dan de andere vriendjes in de klas om 
de drukte op de speelplaats te vermijden (als corona dit toelaat). Samen met je mama, papa... jas uitdoen, boekentas 
leegmaken. Een dikke knuffel, ‘Dag mama, papa… tot straks’. 

8.35 u tot 9.50 u : 
Met onze klasvriendjes hebben we onthaal in onze zithoek. We maken onze klaspop
Jules wakker, kijken welke verrassing hij voor ons heeft. Onze juf vertelt waarmee we
kunnen spelen, wat we kunnen knutselen… en we gaan aan de slag in onze speelhoekjes.

9.50 u tot 10.15 u :
Fruitmoment in de zithoek van ons klasje + onze jassen aan.

10.15 u tot 10.35 u : 
We spelen met alle kleuters op onze kleuterspeelplaats. Onze speelplaats heeft speelzones 
(ballenzone, zandbak, buitenkeuken, tipi’s...) Elke maand komt er ‘het speelgoed van de 
maand’ (bv. bezems in de herfst, wasdraad met sokkenparen…)

10.35 u tot 12.10 u :
Terug in ons klasje spelen, schilderen, scheuren, kleven … genieten met onze vriendjes.  



12.15 u tot ongeveer 12.35 u : 
Onze eetzaalmama’s komen ons halen in de klas en we gaan naar de eetzaal waar we eten aan onze vaste plaats. 
Ons brooddoosje en drinkfles hebben de eetzaalmama’s klaargezet. Smakelijk! 
Zijn we klaar? Dan gaan onze peuters en 1ste kleuters naar de rustklas.

12.35 u tot 13.20 u : 
Rusten voor de peuters en 1ste kleuters die willen, bij de kinderverzorgster in het rustklasje. In het opvanglokaal 
gaan de raamscreens naar beneden. Het lokaal wordt omgetoverd met matrasjes en fleecedekens tot een rust- en 
slaapklas. Een knuffel van thuis en eventueel een tuutje worden uit de schooltas genomen en mogen mee. 
Onze grote vrienden van het 6de leerjaar helpen hier graag mee. 

13.30 u tot 14.20 u : 
Terug naar ons klasje. Spelen, werken, genieten... met onze vriendjes en de juf. Is het mooi weer?
Dan is het buitenspeelhoekje aan de klas open.

14.20 u tot 14.40 u : 
Speeltijd met z’n allen.

14.40 u tot 15.30 u : 
In ons klasje, luisteren naar een verhaal, een poppenspelmoment, spelen met muziekinstrumenten, dansen... 
De dag op een fijne manier afsluiten. Onze klaspop Jules gaat in zijn bed. We maken onze schooltas.

Dag vriendjes, dag juf… tot morgen. 



Bezoek ook zeker de site van onze ouderraad
https://sites.google.com/site/ouderraadsl/

https://sites.google.com/site/ouderraadsl/


Het kostenplaatje: 
Basisscholen moeten zich houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen. 
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

•45 euro voor kleuters (per kleuterklas)
•90 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. 
De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs 
vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager 
onderwijs maximaal 445 euro.

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, 
middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod ,…) Deze niet-verplichte kosten verschillen 
per school. Twijfel niet om hierover meer informatie te vragen bij de scholen zelf. 

Kansenpas: Sommige Sint-Niklase scholen bieden een korting op de schoolfactuur aan, informeer bij de 
school of zij kansenpaskorting geven. Bezorg een kopie van de kansenpas van jouw kind(eren) aan het 
secretariaat van de school. 
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs


Wil je graag meer weten?
Heb je nog vragen?

info@sintlutgart.be 037723512Directeur - Mevrouw Sofie 



En bezoek vooral onze schoolwebsite,

http://sintlutgart.ksrw.be/home/

daar kom je nog meer over ons te weten!

http://sintlutgart.ksrw.be/home/


Wil je je kind graag inschrijven?
Dan moet je hem/haar eerst online aanmelden via
http://www.naarschoolinsintniklaas.be/

Op deze website vind je alle info over aanmelden en inschrijven voor een school in Sint-Niklaas.
Heb je toch nog vragen? Of heb je graag hulp bij het aanmelden en/of inschrijven?
Neem deel aan één van de peuterspeelmomenten/informatiemomenten van stad Sint-Niklaas 
en stel al je vragen over naar school gaan in een persoonlijk online gesprek met een medewerker. 

De informatiemomenten gaan door op

dinsdag 19 januari
dinsdag 2 februari
dinsdag 16 februari
dinsdag 9 maart
dinsdag 23 maart

Telkens tussen 9 uur en 17 uur.

Inschrijven is verplicht en kan via

Loket kinderopvang en onderwijs
03 778 36 49 / kinderopvang@sint-niklaas.be

Huis van het Kind
03 778 37 00 / huisvanhetkind@sint-niklaas.be

http://www.naarschoolinsintniklaas.be/
mailto:kinderopvang@sint-niklaas.be

