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Welke materialen zijn er nodig in het 1ste leerjaar 
In Cade krijgt uw kind heel wat materiaal aangeboden door 
het schoolbestuur en het Cade-team. 
 
Voor onderstaande zaken rekenen we op de ouders : 
 

 een turnzak met witte turnpantoffels met elastiek. 
het turngerief (broekje en bloesje) wordt in september op school gekocht 
en betaald via de schoolrekening. 

 een zwemzak met grote en kleine handdoek en zwembroek of badpak.  
Een badmuts wordt in september op school gekocht en betaald via de 
schoolrekening. 

 een boekentas waarin plaats is voor een A4-kaft en een aparte plaats voor de brooddoos. 

 een pennenzak die leeg mag zijn. 

 een brooddoos, koekendoos en een drinkbus voorzien van een naam.  
In de drinkbus zit water. 

Inschrijven 
Wanneer jouw kind volledig nieuw is op de school, moet je het eerst aanmelden.  
Dat gebeurt tussen 7 maart en 31 maart 2022 via het aanmeldformulier dat op onze website staat. 
Ten laatste op 28 april 2022 zal u een mail ontvangen waarin je kan lezen of er een plaats is voor 
jouw kind. Een secretariaatsmedewerker zal de definitieve inschrijving verder afhandelen via mail.  
De volledige richtlijnen kan je uitgebreid vinden op onze website : 
https://www.cade.be/inschrijvingen 

Kennismaking 
Einde augustus ontvang je een mail waarin vermeld wordt bij welke leerkracht je kind zal zitten. 
Op maandag, 29 augustus 2022 tussen 18u tot 19u mag je kind komen kennismaken met de juf en 
met de school. Welkom! 

Infoavond 
Noteer alvast dinsdag, 6 september 2022 in je agenda. Die avond zal de klasleerkracht info geven 
over de werking en de afspraken in het 1ste leerjaar. 

Levensbeschouwing 
In de lagere school volgt elk kind 2 lestijden per week een levensbeschouwelijk vak. 
Wat wordt er aangeboden in Cade: 

 rooms-katholieke godsdienst 

 protestantse godsdienst 

 islam 

 niet-confessionele zedenleer 
Voor andere mogelijkheden wordt steeds de directie geraadpleegd. 

Openen van de schoolpoort 
 ’s morgens om 8.00u.  

 ’s middags om 13.00u. 

https://www.cade.be/inschrijvingen


Begin en einde van de lessen 
 ’s Morgens starten we om 8.30u. 

 ’s Middags stoppen we om 12.10u. 

 ’s Middags beginnen we weer om 13.30u. 

 ’s Avonds eindigen we om 15.25u. 

Fluohesjes 
 De hesjes worden gratis aangeboden aan alle nieuwe leerlingen. De leerlingen krijgen die 

hesjes bij het begin van het schooljaar.   
Nadien kunnen fluohesjes van Cade op school aangekocht worden en betaald via de 
schoolrekening. 

 De fluo Cadehesjes worden gedragen vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie tot en 
met de laatste schooldag voor de verandering naar het zomeruur. De overige maanden mag 
het hesje natuurlijk ook gedragen worden. 

 Voorzie het hesje duidelijk van naam. 

Tussendoortjes tijdens de speeltijd 
 Tijdens de speeltijd mag een tussendoortje (geen snoep, chocoladerepen of chips) en niet 

bruisend water verbruikt worden. Water zit in een herbruikbaar flesje. Er zijn ook 
drankfonteintjes op de speelplaats. 

 Schrijf de naam van je kind op het drankflesje. 

 Het tussendoortje zit steeds in een herbruikbaar doosje waarop de naam staat. Koekjes in 
een verpakking en brikjes worden niet toegestaan. 

 Woensdag is het op onze school fruitdag. Geef dan een stukje groente of fruit mee. 

Verboden op onze school 
 Geen enkel elektronisch spelletje of computer is toegelaten,  

dus geen gsm, mp3speler, spelconsole… 

 Snoep en kauwgom blijft thuis. 

 Namaakwapens, zakmessen, puntige voorwerpen, bommetjes… zijn absoluut verboden. 

Persoonlijk (spel)materiaal 
 Een bal breng kan in een plastic zak mee naar school. 

 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het persoonlijk materiaal.  

Verloren spullen 
 De verloren voorwerpen worden verzameld aan de kapstok en op het rek onder het afdak.  

 De verloren voorwerpen die niet afgehaald werden, worden op het einde van het schooljaar 
geschonken aan een goed doel. 

 Om persoonlijke spullen gemakkelijk terug te vinden, schrijf je best op al het schoolgerei en 
kledij de naam van je kind. 

Rapport 
 Er zijn 3 rapporten per schooljaar :  

 1ste rapport   einde november 2022  
 2de rapport    half maart 2023 
 3de rapport    op het einde van het schooljaar 



Verjaardag  
 De leerling mag trakteren met iets ‘gezonds’ (een stuk fruit, een droge koek 

of cake).  Dit mag op de speelplaats opgegeten worden.  

Refter 
 Kinderen die blijven ineten, krijgen gratis melk, water, thee of drinken uit 

hun eigen drinkbus. 

Voor en na schooltijd 
Er is een (gratis) toezicht / studie voorzien in en door de school tot 16.25u. Wie daarna nog aanwezig 
is in de school, komt onder toezicht van de buitenschoolse opvang. 
Wie voor 8u. of na 16.30u. gebruik wil maken van de opvang van kinderen, maakt daarvoor een 
afspraak met de buitenschoolse opvang.  
De buitenschoolse opvang is betalend en wordt georganiseerd door de gemeente Aartselaar.  
Hiervoor moet je je kind inschrijven. Meer inlichtingen hierover: 
https://www.aartselaar.be/ibo-robbedoes-3 

Rijen 
 Soorten rijen : 

 Fietsersrij: Voor de leerlingen die per fiets naar school komen. 
 Kleuterschoolrij: Een leerkracht begeleidt deze rij tot aan de parochiale kleuterschool. 
 Poort: Ouders die hun kind ophalen, wachten onder het afdak van de speelplaats. 
 Studierij: Onder het afdak aan het eerste leerjaar verzamelen de kinderen die in de 

studie blijven.  

Verzekering 
De school sluit een verzekering af voor jouw kind. Als regelmatige leerling is je kind verzekerd tegen 
lichamelijke letsels: 

 op weg van en naar de school 

 tijdens de activiteiten van de school 

 in alle lokalen van de school 

 tijdens uitstappen van de school 
 

Ouders 
De ouderwerking en de schoolsportraad bieden ouders de mogelijkheid om zich mee te engageren 
om activiteiten te organiseren of te ondersteunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aartselaar.be/ibo-robbedoes-3

