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Info over de lagere school vindt u in de folder van de Notelaar 

 

 

Kleuterschool 

Het Notendopje 
 

 

Een school  

waar  

pit in zit! 
 

 

 

 



 

De kinderen worden door de begeleiders  

naar school gebracht om 08u30 en ‘s avonds  

opgehaald om 15u45. 

 

Opvang 
 

De opvang is gelegen  

op wandelafstand  

van de school.  

  

De WOLK, gemeente-

lijke dienst voor  

buitenschoolse  

kinderopvang,  

verzorgt tegen een 

kleine vergoeding  

opvang  

van 07u00 tot 18u30.  

 

Op woensdag van 

12u15 tot 18u30. 

 

Ook op pedagogi-

sche studiedagen is er 

opvang.  

 

 



Directie                        

Griet Mertens                             03/354.30.23.    0496/61.28.56. 

Veldstraat 80, 2110 Wijnegem 

ks.wijnegem@antigon.be   www.hetnotendopje.be 

 

Het Notendopje 
 

Onze school telt   

160 kleuters verdeeld  

over 8 klassen 

 

Schooluren 

ma, di, do, vr:  

 

08u55 tot 11u55  

13u00 tot 15u30 

 

woe: 

08u55 tot 12u15 

  

Met deze brochure 

willen we jullie een 

beeld geven van  

het Notendopje. 

Het is een wegwijzer 

doorheen onze 

school.   

 

 



 

 

Ouderbetrokkenheid 
 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de schooluren  

zijn de knutsel, kook,  

fruit, puzzel en rekenouders 

regelmatig aanwezig om te 

juffen te helpen.  

 

 

  

  

Ouderbetrokkenheid! 

 

 



 

 

Dankzij de financiële steun van de vriendenkring kunnen er   

extra didactische materialen aangekocht worden. Jaarlijks 

schenkt de vriendenkring ook een bedrag om een nieuw 

speeltoestel aan te kopen. 

 

Vriendenkring 
  

  

Onze vriendenkring 

bestaat uit ouders die 

zich willen inzetten 

voor de school. 

Maandelijks komen 

we samen en bij een 

hapje en een drankje 

worden verschillende 

activiteiten en festivi-

teiten besproken. 

 

 

 



 

 

Frans 
 

Aan de hand van  

verhalen, prenten,  

liedjes, bewegings-

activiteiten en andere 

leuke activiteiten leren  

de kleuters op een  

SPEELSE manier omgaan  

met de Franse taal. 

 

 

  

De kleuters leren al 

spelend de Franse 

taal ontdekken. 

 

 



 

FESTIVITEITEN 



 

 

Hoekenwerk 
 

Contractwerk in de 

derde kleuterklas 

 

Door middel van  

differentiatie en  

hoekenwerk proberen 

wij de leerbehoeften 

van elke kleuter in te 

vullen. 

 

Tempo,  

belangstelling, 

ontwikkelingsniveau, 

concentratie en  

sociale ontwikkeling 

zijn hier belangrijke 

peilers. 

 

 

 



 

 

JONG GE-

LEERD IS 

OUD GE-

DAAN!!! 

 

Computerlessen 
 

Op een leuke, speelse 

en 

educatieve manier leren 

ze de computer  

en Ipad te  

ontdekken. 

 

Kleuters moeten  

omgaan met een 

aantal facetten van 

de computer. 

 

Vanaf sept 2014 

wordt er ook met 

Ipads gewerkt. 

 

 



 

Tijdens de dagelijkse activiteiten wordt er veel aandacht 

geschonken aan het verkeer. 

 

 

Verkeer 
 

Voetgangersdiploma  

op het einde van  

de derde kleuterklas. 

 

Fietstraining op de  

openbare weg onder  

begeleiding van politie  

en juffen. 

 

Wij behaalden in 2012 

voor de 10° maal het 

label 10op10. 

 

Maandelijks  

fiets en voetgangers-

training onder  

leiding van de juf en  

verkeersouders. 

 

 

 

 

 



Vele bewegingsmomenten en turnlessen. 

 

Bij mooi weer maken wij gebruik van ons prachtig  

groen domein.  

 

Gezondheidsbeleid 
Wij brengen geen  

snoep, chocolade  

of frisdrank mee naar 

school!!! 

 

Veilige fietsen ter  

beschikking  tijdens  

IEDERE speeltijd. 

 

Boterhammen verplicht  

in de brooddoos 

Kleuters kunnen  

tijdens de schooluren 

gratis water drinken. 

Elke kleuter krijgt een 

eigen beker. 

 

Iedere woensdag: 

fruitdag 

 

Ook de andere  

dagen promoten wij 

om zoveel mogelijk 

fruit mee te brengen. 

 

 

 

 



    

     Maandelijks fiets– en voetgangerstraining !!! 

 

Fietsen tijdens de speeltijden 

 

2 uur turnen per week + extra bewegingsmomenten 

 

Speeltuin op een groot groen domein 

 

Sport 

Nieuwe uitdagende  

materialen in  

speelkoffers tijdens de  

speeltijden (aangepast  

aan de leeftijd van de  

kleuters) 

 

 

 

Sportdag 

 

Buitenactiviteit bij 

mooi weer. 

 

 

 

 



Groot groen domein met uitdagende speeltuigen  

en verrassend veel mogelijkheden 

 

Groen domein 
  

 

 

 

 

 

 


