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Over ons

Kleuterschool de Speelkriebel Wij zijn 1 kleuterschool op 2 verschillende vestigingen.

Vestiging 1

‘de kleine Speelkriebel’

Jozef-Pierrestraat 104, 3010 Kessel-Lo

Hier zijn er:

- 5 graadklassen (2,5-3 jarigen)
- 3 tweede kleuterklassen

Vestiging 2

‘de grote Speelkriebel’

Patroonschapstraat 5, 3010 Kessel-Lo

Hier zijn er:

- 3 derde kleuterklassen
- deze klassen bevinden zich in het schoolgebouw van lagere school de Mozaïek.



Contact We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Indien je met vragen zit, proberen we je zo goed
mogelijk verder te helpen.

Directeur: Lieve Segers

directie.despeelkriebel@sgarchipel.be

Beleidsondersteuner: Kris Meneve

kris.meneve@sgrachipel.be

Secretariaatsmedewerker: Brit Wellens

secretariaat.despeelkriebel@sgarchipel.be

Telefoonnummer schoolsecretariaat: 016/25 18 55

Website van de school: www.speelkriebel.be

Leerkrachten
team

Graadklassen (2,5-3 jarigen)

- 1KA Juf Joleen Tuerlinckx (vervangt juf Sanne De Smet)

- 1KB Juf Hilde Wagner

- 1KC Juf Innes Serré

- 1KD Duo-baan: juf Klaartje Tollenaere en juf Phaedra De Potter

- 1KE Juf Sarina Mertens (vervangt juf Silke Wuyts)

mailto:directie.despeelkriebel@sgarchipel.be
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mailto:secretariaat.despeelkriebel@sgarchipel.be
http://www.speelkriebel.be


2de Kleuterklassen (4 jarigen)

- 2KA Juf Charlotte Vandenweyer en op donderdag juf Anthonia Belmans

- 2KB Juf Annick Leys en op woensdag juf Anthonia Belmans

- 2KC Juf Francisca Vercruysse

3de Kleuterklassen (5 jarigen)

- 3KA Juf Lies Boogaerts

- 3KB Juf Nele Van Gaveren

- 3KC Juf Liesbeth Cerneels

Zorgleerkrachten

- Graadklassen: juf Sandra Pelgrims

- 2de kleuterklas: juf Mieke De Groote

- 3de kleuterklas: Juf Astrid Tombeur

- Zorgcoördinator: juf Astrid Tombeur

Leerkrachten bewegingsopvoeding

- Juf Sara Herbots en juf Heleen Timmermans



Extra ondersteuning in de klassen

- Juf Heleen Timmermans, juf Phaedra De Potter en juf Anthonia Belmans

Kinderverzorging

- Juf Wendy Rummens en juf Eeva-Lisa Megchun-Ruiz

Logistiek personeel

Onderhoud
- Nawros Ali en Rachid El Haimeur

ICT
- ICT team scholengroep Archipel

Preventie-adviseur
- Dirk Dehertog

Schooluren Kleine Speelkriebel (2,5-4 jarigen)

De school start om 8u35 en eindigt om 15u20.

‘s Morgens is de klasleerkracht er voor uw kleuter vanaf 8u20.

‘s Avonds blijft de klasleerkracht bij de kleuters tot 15u35.

Middagpauze: 12u10-13u20.

Grote Speelkriebel (5 jarigen)

Deze schooluren lopen gelijk met de schooluren van de Mozaïek.



De school start om 8u30 en eindigt om 15u15.

‘s Morgens is de klasleerkracht er voor uw kleuter vanaf 8u15.

‘s Avonds blijft de klasleerkracht bij de kleuters tot 15u30.

De kleuters van de 3de kleuterklassen worden afgehaald op de meisjeschiro.

Middagpauze: 11u50-12u55.

Kinderkuren
Kinderkuren organiseert de voor- en naschoolse opvang op school.

Kinderkuren organiseert ook opvang tijdens de pedagogische studiedagen en facultatieve

verlofdagen.

Uren?

- Van 7u tot 8u20 en van 15u35 tot 18u30.

Kostprijs?

- U betaalt 0,45 euro per begonnen kwartier.

- Er is ook een sociaal tarief: 0,09 euro/begonnen kwartier.

- U ontvangt hiervan maandelijks een factuur via Stad Leuven.

Telefoon opvang: 0486/44 70 05

Verantwoordelijke: Koen Paredis

Koen.paredis@leuven.be

0497/69 28 19

mailto:Koen.paredis@leuven.be


Middagopvang
De kleuters van de kleine Speelkriebel (2,5-4 jarigen) eten hun lunch in hun eigen klas bij de eigen

leerkracht.

De kleuters van de grote Speelkriebel eten hun lunch samen met de andere kleuters van de derde

kleuterklassen in de refter.

Leerkrachten houden toezicht tijdens de middagpauze.

Het middagtoezicht is gratis.

Kleuters die ‘s middags thuis gaan eten, worden door de ouders aan de schooldeur opgehaald. Na

de middagpauze worden ze terug tot op de speelplaats gebracht. Ouders maken hierover de nodige

afspraken met de klasleerkracht.

Gezonde voeding
Kleuters brengen water in een herbruikbare drinkfles mee naar school. We drinken op school geen

gesuikerde dranken.

In de voormiddag eten we fruit of groenten.

We vragen om een gezonde lunch mee te geven.

We eten op school geen koffiekoeken, chocolade koeken en snoep.

Slaapklas
Onze jongste kleuters kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12u40 en 14u30

een middagdutje doen in de slaapklas bij juf Wendy of mama Oumou (vrijwilligster).

Ouders bespreken met de klasleerkracht of dit wenselijk is voor hun kleuter.



Milieu op school We vragen om de boterhammen in een brooddoos mee te geven en water in een herbruikbare

drinkfles.

Ook het fruit en de koeken zitten in een herbruikbare verpakking.

Batterijen kan je op school binnen brengen. Wij helpen ze recycleren.

Geef zelf (op de speelplaats en in de straten rondom de school) aub het goede voorbeeld. Gooi

afval (papiertjes, sigarettenpeuken,….) in de voorziene vuilnisbakken en niet op de grond.

Graadklassen
We hebben op school geen instapklas. Onze 2,5-3 jarigen zitten samen in een graadklas. We zijn

ervan overtuigd dat dit de ontwikkeling en de klaswerking ten goede komt.

De andere kleuters zitten in leeftijdsgroepen. Onze 4 jarigen zitten samen in de 2de kleuterklas en

onze 5 jarigen zitten samen in de 3de kleuterklas.

Sport
Bewegen is belangrijk. Daarom voorzien we veel bewegingsmomenten op school:

- 2x/week bewegingsopvoeding

- fietsdagen

- springdagen

- Kleuters van de 3de kleuterklas gaan op vrijdag zwemmen. Ze hebben hiervoor een beurtrol.

De klasleerkracht bezorgt de ouders de exacte data.



Communicatie
De meeste leerkrachten werken met een heen- en weermapje.

Via dit mapje kan er informatie van school naar huis en van de ouders naar school doorgegeven

worden. Gelieve er mee zorg voor te dragen, de papieren er telkens uit te halen en het mapje steeds

weer mee te geven naar school.

Om papier te sparen, proberen we zoveel mogelijk schoolinfo via mail te versturen.

Ouder-
participatie

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Een goede samenwerking is hierbij heel

belangrijk. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek.

We organiseren ook oudercontacten (zie engagementsverklaring).

De klasleerkrachten nodigen de ouders regelmatig uit om eens mee te komen spelen in de klas, een

verhaal te komen vertellen, mee op uitstap te gaan,...

De school doet soms een oproep bij de ouders om af en toe mee te komen klussen en de school te

onderhouden.

Ouders kunnen steeds terecht bij leden van de ouderraad en schoolraad. Je kan ook aansluiten bij

de ouderraad. Iedereen is welkom!



Belangrijke afspraken

Zieke kleuters
Is je kleuter ziek? Dan blijft je kleuter best thuis en breng je de school op de hoogte.

Kleuters die koorts hebben mogen niet naar school komen.

Wordt je kleuter ziek op school? Dan verwittigen we de ouders en vragen we om je kleuter te

komen halen.

Afwezige kleuters
Voor 5 jarige kleuters (3de kleuterklas) geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen

aanwezigheid. Bij aanvaardbare afwezigheden (bv. ziekte, religieuze feestdagen, revalidatie,...)

blijft het kind in orde met de leerplicht.

Kleuters jonger dan 5 jaar kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan

leerplicht.

Voor 6- en 7 jarige kinderen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Deze kleuters horen

altijd op school aanwezig te zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid.

- Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek? Dan is een medisch attest nodig.

- Is je kind minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje van de

ouders.



Fietsen-
parking

Gelieve de fietsen enkel te parkeren in de voorziene fietsenparking en de fietsen ook steeds op

slot te doen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele diefstal.

Kledij Kleuters die gemakkelijke kledij dragen, kunnen zichzelf beter behelpen bij het naar het toilet

gaan.

Geef de reservekledij van de school aub steeds terug mee naar de klas, zodat we deze opnieuw

kunnen gebruiken.

Voor de veiligheid vragen we om je kleuter geen lange oorbellen en geen teenslippers zonder

hielriempjes aan te doen.

Voorzie alle kledingstukken zoals jassen, handschoenen, mutsen,... van naam. Zo vermijden we

dat ze verloren gaan.

Speelgoed en voorwerpen
Speelgoed of andere voorwerpen mee naar school brengen mag op vraag van de leerkracht.

Probeer te vermijden dat je kleuter geregeld op eigen initiatief speelgoed mee naar school

brengt. Zo vermijden we dat hun spullen niet verloren of stuk gaan.

De allerkleinsten mogen uiteraard bij de start hun lievelingsknuffel meebrengen.



Luizen
Iedereen kan geplaagd worden door luizen! Goede hygiëne is geen garantie om niet besmet te

worden. Wanneer je bij je kleuter iets merkt, verwittig dan aub onmiddellijk de leerkracht en volg

de richtlijnen die je worden meegegeven.

Behandel eerst je kleuter voordat je hem terug naar school brengt. Denk hierbij ook aan mutsen,

jassen, beddengoed, knuffels…

Klasverdeling
Elk nieuw schooljaar kunnen de klasgroepen opnieuw samengesteld worden door de
klasleerkrachten in samenspraak met de directeur. We doen dit om zo’n evenwichtige
klasgroepen te bekomen. Er kunnen geen wissels worden uitgevoerd op vraag van de ouders.

Verjaardagen
Trakteren mag maar moet niet. Hou de traktatie eenvoudig. Bijvoorbeeld: wafeltjes, cake, droge

taart, fruit,…
Wat geef je niet mee naar school? Slagroomtaarten, snoep en/of drinken.

Individuele snoepzakjes of speelgoedjes worden voor een verjaardag niet mee naar huis

gegeven.

We vragen jullie ook vriendelijk om individuele uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet mee

naar school te geven. Je kan de klaslijst met de contactgegevens van de ouders van de

klasgenootjes gebruiken om kleuters uit te nodigen.



Schoolstructuur

Scholengroep Onze school behoort tot scholengroep Archipel
www.sgarchipel.be
Coördinerend directeur: Régine Vandeput
codi@sgarchipel.be
Telefoon: 016/39 90 25

Campus Onze school behoort tot de Campus Kessel-Lo waarbij onze kleuterschool “de Speelkriebel”, lagere school “de

Mozaïek” en het secundair onderwijs “Heilig Hart Kessel-Lo” één geheel vormen.

Kleuters die bij ons zijn ingeschreven moeten niet opnieuw worden aangemeld/ingeschreven in de lagere school van

de Mozaïek.

Schoolbestuur Voorzitter: Piet Ketele
Telefoon: 016/399122
Adres: VZW Katholiek Onderwijs Kessel-Lo, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee

Schoolraad De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

Ze bestaat uit vertegenwoordigers van: ouders, personeel en lokale gemeenschap.

Voorzitter: Jonas De Troy

Contact: 0499/ 94 39 11

schoolraad@outlook.be

Oudergeleding: Birte Dedden en Esther Vandenbosch

Personeelsgeleding: Juf Klaartje Tollenaere en juf Innes Serré

Lokale gemeenschap: Katrien Bossuyt en Marlies De Werd

Afvaardiging schoolbestuur: Hilde Bogaerts

http://www.sgarchipel.be
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Ouderraad De ouders worden vertegenwoordigd in de ouderraad. Dit is een groep van ouders die regelmatig samenkomt. Zij
organiseren jaarlijks een aantal activiteiten o.a. een schoolfeest en zijn nauw betrokken bij de werking van onze
school. Over de samenstelling en werking verneemt u meer via informatiebrochures en in de schoolkrant die één
keer per trimester verschijnt.
Voorzitter: Birte Dedden
or@speelkriebel.be
Wil je graag lid worden van de ouderraad? Stuur dan zeker een mailtje. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding Leuven (VCLB)
Karel van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven
016/28 24 00
www.vclb.be

Contactpersoon: Annelies Devroey (ankerfiguur van onze school)

annelies.devroey@vclbleuven.be

0490/ 64 51 09

Verpleegkundige: Sien Vanginderbeuren

Arts: Dr. Ann Vanderroost

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheid van je kind (zie

ook engagementsverklaring).  Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB.  Het CLB werkt gratis en discreet.

ONWOB Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs en scholen uit
het buitengewoon onderwijs.
onw.oostbrabant@gmail.com
0470/11 13 54
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LOP Lokaal Overlegplatform
In dit overlegplatform worden er tussen lokale partners en scholen afspraken gemaakt zodat alle kinderen en
jongeren gelijke onderwijskansen krijgen.
Voorzitter: Els Bertrands
Deskundige: Evelien Caron
evelien.caron@ond.vlaanderen.be
02/553 29 73

Belangrijke data

Ouder-
gesprekken

Info-avond

- Dinsdag 7 en woensdag 8 september 2021.

Kleuterbabbel

- Week van 13 oktober 2021.

Oudercontacten

- Week van 13 december 2021.

- Week van 20 mei 2022.

Facultatieve
verlofdagen

24 September 2021
7 Februari 2022

Pedagogische
studiedagen

15 Oktober 2021
19 Januari 2022
25 Mei 2022

mailto:evelien.caron@ond.vlaanderen.be


Schoolvakanties
en schoolvrije

dagen

Herfstvakantie

- Van 1 november tot en met 5 november 2021.

Wapenstilstand

- 11 November 2021

Kerstvakantie

- Van 27 december tot en met 7 januari 2022.

Krokusvakantie

- Van 28 februari tot en met 4 maart 2022.

Paasvakantie

- Van 4 april tot en met 15 april 2022.

Paasmaandag

- 18 April 2022

O.L.H. Hemelvaart

- 26 mei en 27 mei (brugdag) 2022

Pinkstermaandag

- 6 Juni 2022

Start zomervakantie

- 1 juli


