
Een kijkje nemen  
 

Kom je graag eens een kijkje nemen 
op onze school, dan ben je van harte 
welkom op onze peuterkijkdagen. Je 
krijgt dan een voorstelling van onze 
school en tevens een rondleiding. 
 
Wanneer? 
 
Donderdag 27 oktober 2022 
Donderdag 22 december 2022 
Donderdag 16 februari 2023 
Donderdag 30 maart 2023 
Donderdag 11 mei 2023 
 

De peuterkijkdagen gaan telkens 
door om 10 uur en je kan inschrijven 

door een mailtje te sturen naar                        
 

dekleuterark@maricolen.be 

Voorstelling van onze 
school  

 
Wij verwelkomen je graag op school 

waar er informatie zal worden      
gegeven omtrent het schoolleven,                               

de schoolafspraken,… 
Onze kleuterschool beschikt over            
verschillende peuter- en eerste        

kleuterklassen waar de kinderen    
voldoende tijd krijgen om te wennen 

aan het klasgebeuren en de                 
activiteiten in onze school. 

 

Ben je op zoek naar een          
kleuterschool waar buiten spelen, 
leren, bewegen en een warme 

sfeer centraal staan? 
 
 
 

Welkom in De Kleuterark! 

Heb je een kind dat geboren is 
in 2020 of 2021? 

 
Dan ben je van harte welkom op 

onze peuterkijkdagen. 



Slaapklas 
 

Op onze school is er sinds kort een 
slaapklasje waar de peuters na het 

middageten even tot rust kunnen     
komen. In de slaapklas zijn er 15 

bedjes ter beschikking. Elke peuter 
heeft een eigen bakje waar de    

knuffel en de lakentjes in bewaard 
worden.   

Ons slaapklasje is naar preventie toe 
helemaal goedgekeurd. 

Enkele van onze troeven 
 

Wij hebben ook een snoezelklas 
waar de peuters en kleuters tot 

rust kunnen komen en waar hun 5        
zintuigen kunnen geprikkeld     

worden.   
Buiten zijn er 2 speeltuinen, eentje 
voor de jongste en eentje voor de 
oudste kleuters. Elke week gaan 
wij naar ons eigen speelbos en 
fietsen wij op onze speelplaats.  

De peuters en kleuters maken ook 
kennis met ICT door middel van de 

playtable, bee-bots,                 
Lego programmeertrein, ... 

Welkom in De Kleuterark 
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