
                                                                           SKOOLREËLS

1. Aankoms-en vertrektye:
Die skool se hekke open stiptelik om 07:00. Voëltjies moet 8 uur daar wees en Hasies en 
Beertjies om 08:30.
Tye mag verander soos wat deur gegee word deur die onderwysers.
Die hek maak van Maandag tot Donderdag om 12:30 oop en op ‘n Vrydag om 12:00
Indien ‘n kleuter buitemuurs , ekstra klas of partytjies het, mag dit eers na 11:00gebeur 
aangesien onderwysresse se akademiese programme tot en met  11:00 is.

2. Sekuriteitsreëlings:
Indien ‘n ander persoon u kleuter kom afhaal moet u die onderwyser in kennis stel.

3. Etenstyd:
Kleuters moet ‘n gemerkte kosblik met gesonde verversings bring vir:
Beertjies
Hasies
Voëltjies
Geen lekkergoed,koekies,”cupcakes”,sjokolade,muffins,skyfies word toegelaat nie. 
WAT IS GESONDE KOS?
‘n Toebroodjie, provitas, vrugte (geskil en gesny) 
tamaties,komkommers,worteltjies,kaas,ham,biltong/droëwors,grondboontjies/rosyntjies, 
neute,viennas,gedroogte vrugte,halwe ontbytstafie,mini cheddars,sout koekies,of jogurt 
met ‘n lepel.

4. Verjaarsdagpartytjies:
Reël asseblief vooraf met u kleuter se onderwyseres.  U mag slegs koek/kolwyntjies  stuur. 
Los eerder die balonne en speelgoed vir die partytjie tuis. Die verjaarsdagkring word in die 
klas gehou deurdat die kleuter ‘n kroon ontvang, die maatjies sing en kersies word geblaas. 
Daarna is dit die partytjie. Dit duur +/- 20 minute.

5. Klere en skoene:
Merk asseblief alles. Die verlore klere word in die “lost and found” boks gebêre. Dogtertjies 
moet asseblief “skipants” onder hul rokkies/rompies aantrek. Alle kleuters moet 
onderbroeke en “panties” dra. Dit is beter dat kleuters nie belde aansit skooltoe nie. Hulle 
kan dit nie self los-en vasmaak nie en gebruik dit soms om mekaar mee te slaan. Geen 
spidermanklere met vlerke,maskers of feetjievlerkies word toegelaat nie. Ons het 
fantasieklere vir buitespel.



6. Speelgoed en juwele
GEEN kleuters mag hul eie speelgoed skooltoe bring nie (stickers/boeke/penne/inkleurboeke 
en balle is ook speelgoed). Ons vra ook dat dogtertjies asseblief nie 
krale/armband/krone/vlerkies/hoëhakskoene skool toe bring nie. Hulle aandag word 
daardeur afgelei en dit word gebruik as “afpersmiddel” teenoor maatjies. Seëlringe word op 
eie risiko gedra. 

7. Hare:
Seuntjies se hare moet kort en netjies wees. Dogtertjies se hare moet asseblief uit hul ogies 
wees.

8. Kopluise
GEEN kleuters word toegelaat by die skool, indien hul kopluise het nie. Ouers word geskakel 
as ons dit opmerk.

9. Medikasie
Slegs medikasie vir siek kleuters word gegee. U moet toestemming gee dat u kleuter 
medikasie mag ontvang. Moet asb nie u kind met koors skool toe stuur nie.

10. Allergieë:
Bring asseblief onder u kleuter se klasonderwyseres se aandag. Stel onderwysers in kennis 
indien u kind enige siekte of/en kindersiekte onder lede het.

11. Algemeen:
Geen ouer/jonger boeties, sussies,nefies,niggies,vriende of bediendes word toegelaat om by 
Woelie Woeps te kom “kuier” nie.
Kleuters word volgens ouderdoms groep ingeskryf by die gepaste klas .
Geen Kleuter mag “ Spring “ nie.

12. Skoolfooie:
Alle skoolgelde is vooruitbetaalbaar. Sien aangehegte lys vir skoolfooie. 


