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Welkom op onze school! VERRASSEND VREUGDEVOL ! 

 

Beste ouders, 

 

1 september, de eerste schooldag!  Ieder schooljaar betekent dit voor een 

gezin een totale ommekeer en een nieuwe start. Ook in deze coronatijd is 

het een start vol nieuwe verwachtingen en uitdagingen.  Iedereen loopt er 

wat zenuwachtig bij.  We hebben ons best gedaan om die nieuwe start, 

met de nodige maatregelen,  goed voor te bereiden.  Het is elk jaar een 

hele uitdaging om alle kinderen, die aan ons worden toevertrouwd, de 

beste zorgen te bieden. We starten op een verrassende vreugdevolle 

manier met alle kleuren van de regenboog. 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur 

Anne Van Tieghem 

 

http://www.vbsrekkem.be/


Onze school       !!! CONTACTGEGEVENS !!! 

 

VBS Ons Kasteeltje Wijkschool ‘t Paradijs 
Kasteeldreef 5 Paradijsstraat 118 
8930  Rekkem 8930  Rekkem 
056/ 41 35 93  
(permanentie) 

056/ 41 53 15  
 
 

info@vbsrekkem.be   
secretariaat@vbsrekkem.be 

 
 

www.vbsrekkem.be 
 

 

 
 
 

 

Praktische info      let op : wijzigingen!! 

 

Schooluren 

7u.00 Start kinderopvang betalend (tot 8u.20) 

8u.20 De schoolpoort gaat open 

8u.35 Aanvang lessen voormiddag 

11u.45 Einde lessen voormiddag 

11u.25 Einde lessen op woensdag    NIEUW ! 
(kinderen kunnen afgehaald worden tussen 11u.25 en 11u.45) 

12u.55 De schoolpoort gaat open 

13u.00 Aanvang lessen namiddag     NIEUW ! 

15u.00 Einde lessen op vrijdag 

15u.30 KLEUTER_einde lessen op maandag, dinsdag en donderdag                                
NIEUW ! 

15u.45 LAGER_einde lessen op maandag, dinsdag en donderdag                                
NIEUW ! 
(kinderen kunnen afgehaald worden tot 16u.00) 

16u.00 Start kinderopvang betalend 

16u.00 Aanvang avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag 

16u.50 Einde studie 

17u.15 
18u.00 

Einde kinderopvang op woensdag 
Einde kinderopvang op vrijdag 

18u.30 Einde kinderopvang op maandag, dinsdag en donderdag 
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mailto:secretariaat@vbsrekkem.be
http://www.vbsrekkem.be/


Enkele afspraken 

Regeling schoolpoort 

 

Overdag blijft de poort gesloten.  Wie toch naar binnen wenst te komen, 

moet aanbellen en zich via de parlofoon aanmelden.  

De veiligheid van de kinderen gaat boven alles! Enkel essentieel bezoek 

op afspraak is toegelaten. Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

 

Afwezigheden 

 

Graag de school telefonisch verwittigen bij afwezigheid. 

Het ziektebriefje bezorg je zo snel mogelijk aan de leerkracht van uw 

kind. Het secretariaat op Ons Kasteeltje is bereikbaar tussen 8u.10 en 

12u.15 en van 12u.45 en 16u.00 (op woensdag enkel in de voormiddag). 

Op wijkschool ’t Paradijs is er niet altijd permanentie. U neemt best 

contact op met Ons Kasteeltje. Leerplicht vanaf het schooljaar waarin 

uw kind 5 jaar wordt.  

 

Luizen 

 

Mochten er luizen of neten opgemerkt worden bij uw kinderen, krijgt u 

een persoonlijke melding met de vraag de haren te behandelen en de 

klasgenootjes krijgen een brief mee naar huis. 

 

Feest vieren 

 

Op school worden de verjaardagen van de kinderen gevierd  in de klas.  

Wij vragen om geen verjaardagstaart of traktaat mee te geven naar 

school.  

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school 

uitgedeeld. 



Gym- en zwemles 

Gymlessen 

 

Vanaf het 2de kleuter worden tijdens de gymles witte turnpantoffels 

gedragen (zelf aan te kopen). 

Vanaf het 1ste leerjaar dragen de leerlingen ook een T-shirt met het 

embleem van de school en de bijhorende donkerblauwe short. 

Prijs van het turnpakket bedraagt €16. Dit bedrag komt op de 

schoolfactuur. U zorgt zelf voor een turnzak. 

Wil graag alles naamtekenen!! 

 

Zwemlessen (vanaf 2de kleuter tot en met 4de leerjaar) 

 

Het 1ste leerjaar van beide vestigingen gaat elke week zwemmen. 

De zwembeurten vanaf het 2de leerjaar gebeuren in beurtrol per 

vestigingsplaats. (€2.70 per zwembeurt inclus. busvervoer) 

 

De leerlingen van het 1ste en 4de leerjaar gaan gratis zwemmen, enkel het 

busvervoer wordt aangerekend.(€1.20).  

 

Vanaf de tweede woensdag van september gaan de kleuters van de 3de 

kleuterklas ook zwemmen om de veertien dagen.  De kleuters van de 2de 

kleuterklas starten dan in maart. 

 

Voor het vervoer doen we beroep op vrijwillige ouders, waarvoor onze 

dank. (€1.50 per zwembeurt) 

 

Het zwemmen valt onder de maximumfactuur. 

Niet-zwemmers van het lager bezorgen een doktersattest aan 

de leerkracht. Die leerlingen gaan wel mee tot aan het 

zwembad. 



Opvang (€0.33 per 10 minuten) – digitale registratie  

Ochtendopvang  

Elke morgen : 7u.00 tot 8u.20 

Wil aanbellen via de parlofoon. 

 

Avondopvang 

Maandag, dinsdag en donderdag: 16u. tot 18u.30 

Vrijdag: 15u.00 tot 18u.00 

 

Opvang op woensdagnamiddag  

Ons Kasteeltje: er is kinderopvang tot 17u.15.  De kinderen brengen hun 

picknick mee.  Er is geen mogelijkheid om een warme maaltijd te 

gebruiken. 

 

Wijkschool ’t Paradijs:  geen opvang 

 

Opmerking 

Tijdens schoolvakanties en pedagogische studiedagen wordt er geen 

opvang voorzien op school.  

 

Studie (2 euro per beurt) 

Op onze school wordt studie georganiseerd vanaf het 4de leerjaar op 

maandag, dinsdag en donderdag – van 16u.00 tot 16u.55. 

Er is geen studie in Ons Kasteeltje als er personeelsvergaderingen 

doorgaan.  U kan dit aflezen op de schoolkalender of het wordt in de 

schoolagenda genoteerd. 

De prijs van de opvang en studie kan ingebracht worden in uw 

belastingaangifte.  U krijgt hiervoor een fiscaal attest.  

Op ’t Paradijs is er ook begeleidende huiswerkklas voor het 2de en 3de 

leerjaar – van 16u.00  tot 16u.25. 



Naar huis 

 

Het dragen van een fluohesje is elke dag VERPLICHT !  

 

Huisrijen 

 

Ons Kasteeltje  (2 thuisrijen) 

•  “De lange rij”: op het einde van de Kasteeldreef richting kerk, gaat 
men aan de boerderij naar links.  Men steekt de kinderen over aan 
de Lauwestraat en gaat verder tot aan de Elf Novemberlaan. 

• “De kerkrij”: de kinderen worden aan de kerk overgestoken op het 
zebrapad in de Moeskroenstraat. 

 

’t Paradijs  

• De kinderen worden overgestoken aan de schoolpoort. 

• Er wordt geen rij voorzien. 
 

 

Fietsers 

 

Fietsers worden overgestoken onder toezicht. 

 

 

 

Wie jonger is dan 10 jaar, moet begeleid worden door een volwassene. 

De school is niet verantwoordelijk voor diefstal.   

Fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst en op slot gedaan. 

 

Bus 

Er is geen busvervoer op onze school. 

 



Middagmaal 

 

Picknick (zelf mee te brengen),               
Soep, water en toezicht 

           
                €1.10 

Soep + warme maaltijd kleuter,                          
water en toezicht 

€ 1.85 en €1,10 

Soep + warme maaltijd lager   
water en toezicht 

€ 2.40 en €1,10 

 

Betaling gebeurt maandelijks via de factuur. 

De prijs van het middagtoezicht kan ingebracht worden in uw 

belastingsaangifte.  U krijgt hiervoor een attest. 

 

 

 

 

Gezonde school 

 

Elke dag water, een stukje fruit of groente is gezond.  

 

Elke dag : 

- Voormiddag : elke dag GRATIS soep aangeboden door de 
school 

- Als tussendoortje wordt er ENKEL fruit of groente 
meegebracht van thuis. 

- U geeft water mee in een herbruikbare drinkfles. 
 

KOEKEN WORDEN NIET TOEGELATEN tijdens de schooluren. 

 

 

 

 

 



Voor de allerkleinsten  

 

Uw kind mag naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 

maanden. 

De officiële instapdata kan u terugvinden op de website van de school  

www.vbsrekkem.be   en die van het LOP Menen 

www.naarschoolinmenen.be . 

 

 

Wanneer is je kind klaar om naar school te gaan? 

 

Meestal is een kind rijp om naar school te gaan tussen 2,5 jaar en 3 jaar. 

 

Kan je kleuter volgende zaken?   

• Spelletjes spelen.  Alleen of in een groep. 

• Duidelijk zijn/haar naam zeggen.   

• Vertellen dat hij/zij honger heeft. 

• Proberen zelf zijn/haar jas uit te trekken. 

• Zeggen dat hij/zij naar het toilet moet.  
Dan is hij/zij waarschijnlijk klaar om naar de kleuterklas te gaan. 

 

Een aantal tips voor de eerste schooldagen 

 

• Oefen samen met je kleuter het openen en sluiten van zijn/haar 
boekentas. 

• Een boekentas met wieltjes is niet handig. 

• In de boekentas van je kleuter komt straks ook het heen- en  
weerschriftje van de juf. 

• Over zindelijkheid vind je meer informatie op de brief van de 
scholengemeenschap. 

 

http://www.vbsrekkem.be/
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Voor de peuters en 1ste kleuters voorzien we ’s morgens een zachte 

landing op de afzonderlijke speelplaats. ’s Avonds kunnen de 

kleinsten ook daar afgehaald worden. 

 

Wat breng ik mee naar de klas? 

 

• Reservekledij 

• Fruit  

• Een flesje water 

• Een knuffel, fopspeen en eventueel een pamper? (voor het 
slaapklasje) 

• 1 doos papieren zakdoeken 
 

 

Een aantal tips voor elke dag 

 

• Breng je kleuter steeds op tijd naar school zodat hij/zij 
het onthaalmoment kan meemaken.   Belangrijk!!! 

• Neem kort afscheid van je kleuter. 

• Vertel wie je kleuter komt afhalen, zowel aan de juf, als aan je 
kleuter. 

• Een schooldag is best vermoeiend.  Zorg voor voldoende rust en 
slaap. 

• Bekijk elke dag het heen- en weerschriftje.  De juf geeft af en toe 
wat informatie. 

• Wil je iets vragen of laten weten aan de juf?  Schrijf een berichtje in 
het heen- en weerschrift van je kleuter. 

• Foto’s kunnen bekeken worden op de schoolwebsite en onze 
facebookpagina www.vbsrekkem.be. 
Algemene info vindt u bij Ons Kasteeltje – specifieke info bij ‘t 
Paradijs 
Om te kleuren 

 

 

 

http://www.vbsrekkem.be/
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Oudercomité  

 

In Ons Kasteeltje hebben we een enthousiast oudercomité. 

De voorzitter is mevrouw Goedele Vanholme,  

telefoonnummer 0475/91 48 91.  

Nieuwe leden en helpende handen zijn zeker welkom!  Wie zich 

geroepen voelt, kan contact opnemen met de directeur. 

 

Op wijkschool ’t Paradijs zijn we steeds op zoek naar ouders die zich 

willen engageren voor de school. Het overleg gebeurt in het Nederlands. 

Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen met de directeur. 

 

Tot slot : Welkom op onze school ! Fijn dat je er bent. Het wordt een 

fantastische, verrassende vreugdevolle tocht samen met de klasgenoten, met de 

juf of meester! Meer moet dat niet zijn. Respect voor onszelf, voor de ander, voor 

elkaar. We voelen ons wel in ons vel. We leren van en met elkaar. We worden 

zelfstandig en zelfredzaam. Samen veel plezier maken. Onze school biedt 

differentiatie aan op maat. Het wordt een héél tof schooljaar ! 

 


