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OPVANG 
De scholen gaan nog NIET open. We blijven de voorziene noodopvang wel verder zetten.  
Er is opvang vanaf 7.15 u tot 18.00 u en dit enkel in de kleuterschool.  
Wenst u gebruik te maken van de noodopvang? Laat het ons weten via info@sintjanleuven.be of bel naar juf Inge/meester Sam. 
Vooraf inschrijven is verplicht. 
 

WERKBUNDELTJES 
Onze tantes maken WEKELIJKS voor elke klas een bundeltje. Deze zijn telkens vanaf maandag (9 u) uitgeprint beschikbaar. 
Deze werkbundels worden uitgewerkt volgens een bepaald thema. Het thema vormt als het ware de rode draad doorheen de 
verschillende opdrachten. Er wordt een aanbod voorzien om verschillende vaardigheden verder te ontwikkelen; wiskundige 
ontwikkeling, talige ontwikkeling, muzische ontwikkeling, (fijn)motorische ontwikkeling,…  
 
Hoe ontvangt u de werkbundels?  
 

        è www.sintjanleuven.be (downloaden)  |           è via e-mail van de tante  |             è uitgeprinte versie afhalen in de kleuterschool 
 
 
Lukt het niet om de bundel af te halen? Laat het ons weten en dan zoeken we mee naar een oplossing. 
HET AFHALEN VAN WERKBUNDELS OP SCHOOL WORDT DOOR DE POLITIE VAN LEUVEN TOEGELATEN! 
 

KLASBLOGS 
We ondersteunen de werkbundeltjes met allerlei digitaal materiaal (foto’s, filmpjes, voorleesverhaaltjes,…).  
Deze materialen vinden jullie op de klasblogs. Hieronder vindt u de linken naar de verschillende klasblogs.  
GA ZEKER EEN KIJKJE NEMEN WANT HET IS DE MOEITE WAARD!! 
 
 

LIEVEHEERSBEESTJES, AAPJES EN GIRAFFEN è https://k0-k1.blogspot.com/ 
 

  

KIKKERS EN RIKKI’S è https://rikkikikkerklas.blogspot.com/ 
 

  

BIJTJES  è https://bijenklassintjanleuven.blogspot.com/ 
 

EXTRA NODEN?  
Door de huidige maatregelen zijn we nog meer dan voordien partners van elkaar. Contacteer dus zeker de school bij vragen, 
twijfels, bezorgdheden of een nood aan extra ondersteuning. Ook de buurtwerking ‘t Lampeke en kinderwerking Fabota staan 
mee paraat om te helpen waar nodig. Heb je specifieke vragen of noden (buurtmaaltijden aan huis, verzorgingsproducten, 
speelgoed enz…) neem gerust contact op met Karin Nelissen. 
 
 

K0 | LIEVEHEERSBEESTJESKLAS TANTE LOIS lois@sintjanleuven.be  
K0-1A | AAPJESKLAS TANTE ANNELIES annelies@sintjanleuven.be   
K0-1B | GIRAFFENKLAS TANTE LAURA laura@sintjanleuven.be   
K2A | KIKKERKLAS TANTE LEEN leen@sintjanleuven.be   
K2B | RIKKIKLAS TANTE NICKY nicky@sintjanleuven.be   
K3A | BIJTJESKLAS TANTE HANNAH hannah@sintjanleuven.be   

TANTE NANCY nancy@sintjanleuven.be   
    

ZORGCOÖRDINATOR TANTE SARAH sarahvdh@sintjanleuven.be   
    

DIRECTIES JUF INGE inge@sintjanleuven.be  0485/32 16 06 
MEESTER SAM sam@sintjanleuven.be  0479/35 56 54 

    

FABOTA KARIN NELISSEN karin@lampeke.be 0476/78 22 57 
 

Telefonisch zijn we elke voormiddag (van 09.00 u tot 13.00 u) van maandag tot vrijdag bereikbaar in de kleuterschool (016/20.57.42). 

PLANNING 
 20 APRIL TOT 3 MEI 

AAN DE VOORDEUR 


