
WAT AAN HET BEGIN EN EINDE VAN EEN  
SCHOOLDAG ? 

  

OCHTEND-EN AVONDOPVANG 

 
Deze gebeurt op school en wordt georganiseerd door de Stad Deinze, op dezelfde 
wijze, aan dezelfde prijs in alle Deinse scholen.  
 
PRIJS :  > €0,50 per kwartier vanaf een kwartier na de schoolbel  
  > €2,50 per uur op woensdagnamiddag 
    
UREN : > ’s ochtends vanaf 7u (betalend tot 8u)  

 > ’s avonds na schooltijd tot 18u  
 (betalend vanaf 16u15 of 15u15 op vrijdag)  
 > op woensdag tot 17u   

 
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van het 3de tot en met 
het 6de leerjaar hun huistaken maken in de stille studie onder begeleiding van een 
leerkracht. 
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 
IBO : Iniatief Buitenschoolse Opvang  

door het stadsbestuur Deinze georganiseerd 
 
Kinderen kunnen in De ‘Brieltuin’ terecht tot 19u,  ook op woensdag en schoolvrije 
dagen.  
Ze worden met de schoolbus naar Brieltuin 1 (Mouterijdreef) gebracht of ze gaan 
te voet naar Brieltuin 2 (naast de Palaestra).  
Voor inlichtingen : Mevr Kindt   09/381 95 07 
 
SPEELPLEIN DE KRIEBEL : speelpleinwerking op onze school tijdens de 
schoolvakanties. Vraag de brochure voor meer inlichtingen of op het nummer 
0470/360653 
 

 

 

 



BRENGEN EN AFHALEN 

 

In de kleuterafdeling 

’s ochtends 

• De kleuters verzamelen in de opvang tot 8u00 
(ingang lagere : door de glazen deur). 

• Vanaf 8u00 brengt u uw kind naar de kleuterafdeling 
langs de zij-ingang. 

’s middags 
• De thuisetertjes worden afgehaald aan de zij-ingang 

vanaf 11u55. 
• We verwachten hen terug om 13u10 via dezelfde weg. 

’s avonds 

 
• Pas op het belsignaal worden de kleuters afgehaald 

via de zij-ingang. 
• Tot 17u blijven ze in de zaal of op de speelplaats. 

• Vanaf 17u blijven kleuters & lagere 
schoolkinderen samen in de opvang vooraan. 

 
 

Gelieve de toezichtster te melden dat uw kleuter de opvang 
verlaat! 
 

In de lagere school en de opvang 

De kinderen komen en gaan via de overdekte zaal en de speelplaats. 
Rijen worden naar afspraak gevormd. 

Elk kind wacht op zijn ouders onder toezicht! 
 

 
We vragen u de begin- en einduren te respecteren.  

Ook in de kleuterafdeling is het belangrijk  

dat uw kind deelneemt aan alle activiteiten! 

’s Ochtends starten we met een onthaalmoment,  

breng uw kleuter dus a.u.b. tijdig naar school … 
 


