
 

        KOELKASTFICHE 
              Bewaar mij op een      
                      zichtbare plaats! 

 

 

 

GBS Maatjes 

Nieuwmoer-Dorp 10 
2920 Kalmthout (Nieuwmoer) 
info@maatjes.be  

  Website: www.maatjes.be  

 

 

Directeur 

Dirk Verheyden 
03 667 46 85 
directie@maatjes.be  

 

 

Secretariaat 

Katrien Van Mullem 
03 667 46 85 

katrien.vanmullem@maatjesmail.be 
  

 

 

Zorg- en leerbegeleiding 

 Tine Herrijgers (zorgco) 
03 667 46 85 

 tine.herrijgers@maatjesmail.be 
 

 

 

 

 

Opvang Stekelbees (Ferm) 

- 7u00 tot 8u15 / 15u30 tot 19u00 

- woensdag van 12u20 - 19u00 

Locatie:   

Wuustwezelsteenweg 19 

Nummer opvang: 

03/666.38.22 of 0478 88 87 33 

Verantwoordelijke:  

Cindy de Rijke  

cderijke@samenferm.be 

 

 

 

 

Speelplaats open vanaf 8u15. 

  Lessen ma, di, do en  vrij: 

Start lessen: 08u30  

Einde lessen: 15u15 

Lessen woe: 

Start lessen: 08u30  

Einde lessen: 12u05 

 

 

 

 

Ziek/afwezig 

Kan je kind niet naar school 

  komen? 

➢ Bel of mail de school voor 

8.30 u 

➢ Vanaf K3: breng 
afwezigheidsattest in 
orde! 

 

 

 

Takenblad & agenda 

- Takenblad of agenda elke dag lezen  
   en handtekenen volgens klasafspraak. 

- Mededelingen / briefjes: goed lezen 

  en enkel de invulstrookjes terug be-  
  zorgen aan de klasleerkracht.  
  Steeds meer digitaal (Smartschool) 

 

 

Tussendoortjes op school 

➢ Woensdag en vrijdag: 

fruitdag: we brengen enkel 

fruit mee 

➢ Andere dagen: fruit of 

droge koek zonder 

chocolade 

➢ Geen snoep 

Stop alles in een doosje! 

 

 

Drinken op school 

Op school drinken we water uit een 

hervulbare fles. Er is gratis water 

beschikbaar aan het drankfonteintje (niet in 

de winter) en eventueel in de klas. 

 

 

Verjaardagen 

Traktatie in de klas. 

 

Geen cadeautjes of speeltjes als 
traktatie. 

 

 

Lunchpakket 

- Wordt gegeten in de refter met 

  juf/meester en hulp van middagmoeders 

- Boterhammen stop je steeds in een 

  brooddoos in een zakje 

 

 

Medicatie op school 

- Wij geven enkel medicatie 

MET briefje van de dokter 

of formulier. 

- Is je kind ziek? = Hou 

hem/haar dan thuis. 

 

 

 

Smartschool leerplatform 

- Ontvangen van alle briefjes en info. 

- Reservatie van oudercontact. 

- Mogelijkheid om bericht te sturen naar 

leerkrachten. 

-Wachtwoord vergeten? -> secretariaat! 

 

Jaarthema schooljaar 2021- 

2022: 

Geluksvogels! 

 

 

Op zoek naar foto’s van uitstappen of 

activiteiten? Info en jaarkalender?   

 

Website: www.maatjes.be  

 

 

   GBS MAATJES 

mailto:info@maatjes.be
http://www.maatjes.be/
mailto:directie@maatjes.be
mailto:katrien.vanmullem@maatjesmail.be
mailto:tine.herrijgers@maatjesmail.be
http://www.maatjes.be/


 


