
 

 





  

Welkom in “De Luchtballon” ! 

 

 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een 

boeiende wereld terecht.  

 

Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe 

wereld voor je open. 

 

Als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing 

misschien wat tijd vragen. Geen nood, wij zullen je daar 

zeker bij helpen. 

 

Ook jij, die reeds op de hoogte bent van het reilen en 

zeilen in onze school, heten we van harte welkom. Hopelijk 

wil je alle nieuwe medeleerlingen mee op weg helpen. 

 

We wensen je veel succes tijdens dit schooljaar ! 

 

 

 

Directie en leerkrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om alles naar wens te laten verlopen, is het beter enkele 

goede afspraken te maken. 

 

1. Omgangsvormen : houding en gedrag in en buiten de 

school. 

 

 Wees beleefd en vriendelijk tegen iedereen die je    

      aanspreekt. 

 Draag zorg voor je vrienden : slaan en vechten zijn 

overbodig. Probeer het liever eens uit te praten 

volgens ons “ruzie-stappenplan”! Spreek jullie 

grieven  uit en neem opnieuw de band met elkaar op. 

 Wees beleefd tegen alle volwassenen. De directeur, 

de leerkrachten, het onderhoudspersoneel, het 

toezichthoudend personeel, ouders, grootouders, 

bezoekers, … zijn mensen die voor ons zorgen en die 

ons respect verdienen. “Lelijke woorden”, onbeleefd 

gedrag en tegenspreken laten we achterwege. 

 Bij problemen kloppen we niet aan bij de directeur. 

De leerkrachten zijn er om je te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kledij 

 

We verwachten dat onze kinderen verzorgd en netjes naar 

school komen. Draag degelijk schoeisel ! 

Kleuters dragen bij voorkeur speelkledij.  

Aan de oudere leerlingen vragen we om af te zien van 

extravagante kledij en kapsels. 

Tatoeages, piercings zijn verboden. Oorringen kunnen een 

gevaar betekenen bij het spelen. 

We dragen geen dure juwelen, waardevolle voorwerpen en 

speelgoed zijn verboden; alsook het gebruik van GSM. 

Tijdens de bewegingsles draag je een blauw broekje, een T-

shirt met het logo van ‘De Luchtballon’, witte kousen en 

witte turnpantoffels. 

Tijdens de zwemles is een badmuts van de school verplicht. 

Iedereen draagt dagelijks zijn fluo-hesje. 

 

 

3. Rijen 

 

Voor de lessen beginnen : 

Elke klas heeft een vaste plaats om zijn rij op te stellen. 

Op het belteken begeven we ons direct naar de rij en 

worden we rustig en stil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de lesuren : 

We komen allen met de juf naar de poort. Daar wachten we 

achter de lijn tot iemand ons komt afhalen. 

Wie alleen naar huis gaat, te voet of met de fiets, wacht in 

de rij om samen met de juf van dienst veilig over de 

steenweg te worden gezet. 

Wie niet wordt afgehaald, mag spelen tot 16.00 uur. Nadien 

is er avondstudie tot 16.30 uur voor L1, L2 en L3 en tot 

17.00 uur voor L4, L5 en L6. Er is opvang tot 18.00 uur. Wie 

naar huis gaat, keert na schooltijd niet terug naar de 

opvang. 

 

4. Balspel 

 

Voetballen tijdens de speeltijden is niet toegelaten. Dit 

spel is te ruw voor de kleuters.  

Er wordt enkel gespeeld met de ballen die de school 

aanbiedt (geen lederen of harde plastieken ballen). 

Voor het balspel wordt een beurtrol opgesteld. 

Maandag :              1ste en 2de leerjaar 

Dinsdag :   3de + 4de leerjaar 

Woensdag : 3de kleuterklas    

Donderdag :  5de + 6de leerjaar 

Vrijdag :   1ste + 2de kleuterklas 

 

Balspel is toegelaten tijdens de speeltijden van   

10.30 uur – 10.45 uur 

12.30 uur – 13.00 uur  

14.25 uur – 14.40 uur 

In afspraak met de leerkrachten kan er gevoetbald worden 

op het grasveld (enkel bij goede weersomstandigheden). 



Tijdens de baldag mag men ook met “inlines” of 

“skateboard” rijden. 

 

5. Speelhuisje - ’t speelkofferke 

 

Tijdens de speeltijden van  10.30 uur – 10.45 uur 

    12.30 uur – 13.00 uur  

    14.25 uur – 14.40 uur 

kan er gespeeld worden met het materiaal uit het 

speelhuisje.  

De beurtrol is dezelfde als bij het balspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bos 

  

De leerlingen op campus II hebben steeds de gelegenheid 

om in het bos te spelen. Geniet van de natuur maar 

beschadig geen bomen of planten. We laten ook geen 

‘sporen’ na. Wanneer het hevig waait, wordt er om 

veiligheidsredenen niet in het bos gespeeld. We brengen 

best laarzen of aangepast schoeisel mee. 

 

 

 



 

7. Toegang tot de lokalen. 

 

Tijdens de speeltijden, onder de middag, voor of na 

schooltijd heeft niemand toegang tot de klaslokalen of tot 

de gangen. 

Wij gaan steeds onder begeleiding van de juf naar de klas.  

Wie onder de middag naar huis gaat eten, keert pas 

vanaf 12.45 uur terug.   

 

 

8. Middagverblijf 

 

1ste belteken om 12 u.  

- in de rij wachten onder het afdak. 

- samen met de juf toiletbezoek.  

 

2de belteken: Stilte ! 

De kinderen gaan in de rij staan. Wie warme maaltijden 

neemt, gaat samen met de allerkleinsten naar de 

polyvalente zaal. De andere kinderen kunnen hun 

boterhammen nuttigen op campus II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- In stilte binnengaan. 

- Jassen aan de kapstok hangen.  

- Neerzitten op de vaste plaats. 

- Gebed. 

- Algemene stilte tot 12.30 uur. 

- Warme maaltijden : worden aan tafel opgediend, iedereen  

   blijft aan tafel zitten. 

- Na 12.30 uur:  rustig praten. 

 

Opruimen :  

-   Iedereen laat zijn plaats netjes achter. 

-   De stoelen worden onder tafel gezet. 

-   Er is een beurtrol bij de vaat en voor het opruimen. 

-   Wij gaan op een beleefde manier om met het  

    onderhoudspersoneel en hebben respect voor andermans   

    werk. 

 

Buitengaan :  

Jassen aantrekken – rustig zijn – deuren sluiten. 

 

 

9. Schoolgerei.   

 

Draag zorg voor je eigen schoolmateriaal (ook voor dat van  

anderen). Boeken en schriften worden netjes gekaft. Er 

wordt geen plakband op de boeken gekleefd. 

Wie boeken verliest of beschadigt, draagt zelf de kosten. 

 

10. Zorg voor ons milieu. 

 

Wij recycleren zoveel mogelijk en dragen zo ook zorg voor 

het milieu. Brikjes, kroonkurken, papier, groenten en fruit 



belanden in de daartoe bestemde vuilnisbak. We brengen  

geen blikjes frisdank mee naar school ! 

Gebruik brood- en koekjesdozen, drinkbekers, … en 

voorkom op die manier minder afval. 

 

 

 

 

11. Toiletbezoek. 

 

We gaan na het belteken samen met de juf naar het toilet. 

Spoel steeds de W.C. door. Je handen wassen na ieder 

toiletbezoek is belangrijk. 

In de toiletten ga je niet drinken, daarvoor dient de 

drinkfontein op de speelplaats. 

Wie nadien nog zijn behoefte moet doen, meldt dit eerst 

aan de juf. 

In de W.C.’s wordt er niet gespeeld. 

De toiletten voor de leerkrachten worden niet gebruikt 

door de kinderen. 

 

12. Snoep – jarigen - geschenken. 

 

Kauwgom en snoep zijn verboden op school. 

Verjaardagen worden op een sobere wijze gevierd. Er 

worden geen pakjes meegebracht. Wij doen het echter wel 

met een lied, een lach en een kroon. 

 

 

 

 

 



13. Zorg voor onze mooie school. 

 

We gaan respectvol om met schoolmateriaal en eigen 

schoolgerei. 

- Houd de speelplaats netjes !  

- Plaats boekentas en brooddozen op de rekken onder het  

  afdak.  

- Sluit de deuren in de winter om de warmte binnen te  

  houden. 

- Verniel geen planten in de bloembakken. 

- Schrijf niet op muren en deuren, klim niet op de draad of  

   op het hek  van de tuin. 

- Draag zorg voor je nieuwe handboeken. Wie handboeken  

  of ander materiaal vernielt, draait zelf op voor de kosten !    

  Meestal volgt er  nog een zgn. ‘doe-opdracht’. 

 

Voor de orde en netheid op de speelplaats vragen we de 

medewerking van alle klassen. 

 

Ieder heeft zijn beurt.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     




