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*Aan de kinderen bij wie dan nog luizen worden ontdekt, wordt (discreet) een brief 

aangedrongen op een behandeling. 
*Deze ondertekende brief wordt aan de klastitularis terugbezorgd.
*De klastitularis controleert een tweetal dagen later opnieuw deze kinderen. 
*Indien dan nog luizen worden vastgesteld en er geen enkele behandeling is uitgevoerd, 
verwittigt de directeur het CLB. 
*Het CLB neemt dan contact op met de ouders. De ouders krijgen een brief waarin zij moeten 
neerschrijven welke techniek en/of met welke producten zij hun kind tegen een bepaalde 
datum hebben behandeld. Deze brief moeten de ouders aan het CLB terugbezorgen.  
*De klastitularis controleert opnieuw. Indien er nog steeds besmetting is, verwittigt de 
directeur opnieuw het CLB. Het CLB gaat dan op huisbezoek. In samenspraak met de ouders 
kan overwogen worden om het kind enkele dagen thuis te houden tot het luizenvrij is, ten 
einde verdere besmetting van andere kinderen te voorkomen. 

 
4.2.3 Gezonde voeding  fruitdag & kraantjeswater 

 
We vragen om het tussendoortje en het lunchpakket dat je aan de kinderen meegeeft 
gezond te houden.    
Een koekje mag, chocolade, snoep en frisdrank laten we thuis. 
Woensdag is er fruitdag op school. Dit betekent dat alle 
kinderen fruit meebrengen als tussendoortje. Bij de kleuters 
vragen wij, indien mogelijk, om het fruit reeds te wassen en 
te schillen. 
Moedig uw kind aan om ook op andere dagen fruit mee te 
nemen als tussendoortje. 

. 
Elk kind beschikt in de klas over een persoonlijke drinkbeker. Hiermee kunnen zij op vraag aan 

de leerkracht steeds kraantjeswater drinken in de klas. Op de speelweide staat een 

namiddagspeeltijd kunnen de kinderen geen drankje meer aankopen. In de namiddagspeeltijd 

wordt alleen maar water gedronken, hetzij van de school hetzij meegebracht van thuis. Voor 

de namiddagspeeltijd mogen de kinderen dus geen ander drankje dan water meebrengen van 

thuis. De bedoeling van deze maatregelen is de kinderen te stimuleren om meer water te 

drinken i.p.v. (gesuikerde) frisdranken. 

 
4.3 Verkeersveiligheid ____________________________________________ 

 
 
In de verkeerslessen worden kinderen opgeleid om zich veilig in het verkeer te bewegen. Er 
wordt zowel aandacht gegeven aan de wetgeving en veiligheidsafspraken, als aan de vaardigheid 
zich te voet en met de fiets in het verkeer te begeven. 
 
De leerlingen die alleen naar school komen, nemen steeds de kortste en veiligste weg van en naar 
school. 
 
4.3.1                



45 

Bij inschrijving ontvangt elke leerling een fluojasje waarop het logo van de school  
gedrukt staat.  
Wij vragen dat de leerlingen dit fluojasje 

- en schooluitstappen. 
Indien een leerling meerdere dagen na elkaar niet in orde is, zal een nieuw fluojasje  ( tegen 
betaling  ) meegegeven worden naar huis. 
Het dragen van een fluojasje verhoogt de zichtbaarheid en de veiligheid van de kinderen 
aanzienlijk. 
 
We dringen er eveneens op aan dat kinderen die met de fiets naar school komen, een fietshelm 
dragen. 
 

4.3.2 Afspraken en leefregels 
 

 We houden ons aan de gemaakte klasafspraken (klasreglement). 
 We dragen steeds zorg voor eigen materiaal, voor dat van andere kinderen en voor dat 

van de school ! 
 We zorgen er samen voor dat onze school er steeds netjes uitziet. We laten niets 

rondslingeren en alle afval gooien we in de juiste vuilnisbakken. 
 We zijn steeds beleefd, waar we ook gaan of staan ! We zeggen dank je wel, goedemorgen, 

 
 We brengen geen snoep mee naar school. Tijdens het speelkwartier of ná de 

een koek zonder chocolade.      Kauwgom is ook snoep, dus ook niet toegelaten ! Wij 
brengen ook geen chips mee ! Het meest gezonde tussendoortje blijft een stuk fruit. 

 Op woensdag houden we fruitdag en eten we die dag enkel fruit! 
 Het is uiteraard niet verplicht een geschenkje mee te brengen ter gelegenheid van je 

verjaardagsgeschenkje is snoep toegelaten. De geschenkjes worden niet opengemaakt op 
school en worden meegenomen naar huis.  
Uitzondering: Taart, cake of ijsjes worden wel op school opgegeten. 

 t 
getelefoneerd naar huis of stuur je er evenmin andere kinderen om. 

 

Je toont deze kaart eerst aan de persoon van toezicht, die telkens je kans doorstreept. 
Als al je kansen opgebruikt zijn of als je de kanskaart niet mee hebt, kan je het vergeten 
gerief niet komen ophalen. 

 Ik breng geen computerspelletjes of andere elektronische spelletjes mee naar school. - 
Alleen op maandag mag ik dingen die ik verzamel meebrengen om te ruilen tijdens de 
speeltijden. Op de andere dagen mag ik deze dingen niet meebrengen naar school.   

 We brengen geen gsm mee naar school. 
 In uitzonderlijke gevallen op vraag van de ouders mag ik toch mijn gsm meebrengen, maar 

die houdt de leerkracht dan bij tot het einde van de lessen.  
 Bij warm weer houden we onze T-shirt (hemd of blouse) aan. 
 Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de 

directie en leerkrachten verboden worden. 
 Als de verwarming aanligt dan sluit ik steeds alle deuren. 


