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DE SLAAPKLAS SAMENGEVAT
Een slaapklas voor instappende 
peuters waar ze kunnen rusten of 
een middagdutje doen om zo de 
drempel naar volle schooldagen 
te verlagen.

De jongste instappende peuters 
uit de peuterklas.

Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrĳdag tussen 12.30 en 13.30 
uur.

Gratis

Bedje, persoonlĳke slaapzak, 
een warme en knusse ruimte.

Tutje, knuffel en eventuele slaap-
pampers. Gelieve alles te naam-
tekenen.

Wat? 

Voor wie?

Wanneer? 

Kostprĳs?

Wat voorziet 
de school?

Wat zelf voor-
zien?



Waarom een slaapklas?
Binnenkort start je zoontje of dochtertje op 
VBS Langemark. Er zal een hele nieuwe 
wereld opengaan met tal van activiteiten 
waarbĳ spelen, leren en leven met elkaar 
centraal staan. Een volle dag naar school 
komen is voor enkele peuters een hele 
opgave. Daarom bieden wĳ als school de 
kans om over de middag even tot rust te 
komen in onze slaapklas. 

Voor wie is de slaapklas
bedoeld?
Onze slaapklas heeft in deze proeffase een 
capaciteit van zes bedjes. We richten ons 
hierbĳ telkens op de jongste instappende 
peuters. Het doel is om op natuurlĳke wĳze 
de slaapmomenten af te bouwen tot je zoon 
of dochter klaar is om een volledige dag les 
te volgen. Het jongste instappende           
peutertje heeft steeds voorrang op de 
oudste slapende peuter.

Vanaf het eerste kleuter kan geen gebruik 
meer worden gemaakt van de slaapklas. 
Ook bĳ kinderen die niet meer tot rusten of 
slapen komen, bouwen we het gebruik van 
onze slaapklas af. Jullie worden hier telkens 
van op de hoogte gebracht. 

Hoe verloopt een middag in de slaapklas?
Om 12.20 uur worden de slapertjes opgehaald in 
de refter en gaan ze samen met onze vrĳwilliger 
naar het toilet. Kinderen die nog slapen met een 
slaappamper doen op dat moment ook samen 
met de vrĳwilliger hun pamper aan.

Daarna trekken ze samen naar onze slaapklas 
waar de kinderen hun schoenen en eventuele 
dikke kleren kunnen uitdoen. Ze nemen hun tutje 
en knuffel uit hun persoonlĳk bakje en kruipen in 
hun bedje met slaapzak. Daar krĳgen ze de kans 

om even te rusten of te genieten van een middag-
dutje. Rond 13.15 uur worden de slapertjes 
gewekt, trekken ze samen met de vrĳwilliger 
opnieuw hun schoenen en kleren aan. Ze ruimen 
hun persoonlĳk bakje met tutje en knuffel op.

Daarna trekken de peuters samen met de            
vrĳwilliger richting de peuterklas waar hĳ of zĳ 
volledig uitgerust kan deelnemen aan het          
klasgebeuren.


