
NATURE KIDS KLEUTERSEKOOL & CRECHE 
ALGEMENE INLIGTING 

 
Natuurkabouters kleuterskool is geregistreer by die 
Departement van Volkswelsyn en Bevolkingsontwikkeling.  Ons 
visie is die harmonieuse ontwikkling van u kindjie ten opsigte 
van sy/haar  geestelike, fisiese en intellektuele welsyn, sowel as 
om sosiale, estetiese, morele en godsdienstige vorming te 
bevorder.  

 
1. TAALGEBRUIK 

Natuurkabouters is ‘n Afrikaanse skool wat die kleingoed tweetalig (Engels en 
Afrikaans) opvoed.   
 

2. TOELATING 
Kinders van 3 maande tot 6 jaar 
 

3. REGISTRASIE 
Die nodige aansoekvorm moet voltooi word voordat u kindjie toegelaat sal word.  
‘n Registrasiefooi van R300 per kind is betaalbaar het toelating.   
 

4. KENNISGEWING 
Stel ons asb in kennis van die volgende omstandighede: 
(i) Enige omstandighede by die huis of  skool wat u kindjie se gedrag kan 
beinvloed. 
(ii) Indien u kind vir ‘n dag/dae afwesig sal wees 
(iii) Enige veranderinge van adres, telefoonnommer of  geneesheer. 
 
Een kalendermaand skriftelike kennis word vereis indien u kind die skool gaan 
verlaat, anders moet die volle maand se skoolgeld betaalbaal word, tensy anders 
ooreengekom. 
Let asb op dat kennis nie vir November kan geskied nie. 
 
Indien u kind ‘n sielkundige, terapeut ens. besoek, sal ons graag ’n afskrif van die 
verslag wil hê, ten einde ons in staat te stel om u te ondersteun en by te staan 
sover dit u kindjie se spesiale behoefte betref. 
 

5. VERJAARSDAE EN SPESIALE GELEENTHEDE 
’n Verjaarsdag is ‘n groot gebeurtenis in elke kindjie se lewe.  Op hierdie dag mag u 
lekkernye saam stuur skool toe.  ‘n Klaspartytjie word dan gehou.  Die ouers is 
welkom om dit by te woon.  Reel asb met die betrokke onderwysers sodat die 
nodige reelings vir die dag se program getref kan word. 
 
Die kleuterskool se fasiliteite kan  op aanvraag beskikbaar gestel word vir 
verjaarsdagpartytjies na ure of oor naweke – sou u belangstel. 
 

 



6. AANSPREEKLIKHEID 
Alle voorsorgmaatreels word getref vir die veiligheid van u kindjie maar die skool 
en sy personeellede kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige beserings wat 
u kindjie mag opdoen nie.  Alle kinders moet by aankoms in die sorg van ‘n 
personneellid gelaat word.  Kinders moet deur ‘n verantwoordelike persoon 
afgehaal word, soos gereel.    Alle klere en besittings moet asb duidelik gemerk 
word.  Ons aanvaar geen verandwoordelikheid vir verlore klere/besittings nie. 
 

7. KOMMUNIKASIE 
Kommunikasie is vir ons baie belangrik .  Indien die ouers met ons wil gesels oor 
hul kindjie se ontwikkeling/eetgewoontes/gedrag/ens is u welkom om ‘n afspraak 
te maak sodat ons ‘n sinvolle tydjie saam kan spandeer.  Ons moedig u ook aan dat 
as daar enigiets is wat pla dat u dit asb. met ons sal bespreek. 
 

8. ETES 
Die volgende etes en verversings word gedurende skoolure bedien  

• Ontbyt om 8h00. ‘n Kind wat na 8h30 aanmeld sal nie onbyt kry nie. 
• Oggendverversing om 10h00 
• Middagete om 12H15    
• Middagverversing om 15h00 

 
9. GESONDHEID 

Enige medikasie moet in die medisyneboek aangeteken word.  Die medisyne moet 
asb duidelik gemerk word.   Siek kinders moet asb nie skool toe gestuur word nie.  
 

10. SKOOLURE 
Maandae tot Vrydag  Halfdag: 6h30 tot 13h00 
      Voldag: 6h30 tot 17h30 
 
Naweke en openbare vakansiedae is die skool gesluit asook enkel dae wat binne ‘n 
langnaweek val.  Skriftelik kennis sal gegee word.  Die skool sluit jaarliks teen 
middel Desember maar sal die res van die jaar met skoolvakansie oop wees. 
 
Indien skoolure oorskry word sal ‘n boete betaalbaar wees soos volg R10 vir elke 
10 min tensy daar ander reelings getref is. 
 

11. WAT KINDERS MOET SAAMBRING: 
Babas/Peuters: 

• Wegdoenbare doeke 
• Plastiese sak vir vuil klere 
• 1 Wet wipe’s per maand 
• Twee stelle skoon klere - duidelik gemerk 
• Twee bottels vir die dag - duidelik gemerk 
• Boudjiesalf  
• Twee kombersies - duidelik gemerk: (1x dik/warm & 1x dun) 
• Laphoedjie - duidelik gemerk 
• Warm baadjie/trui, duidelik gemerk 
• Eie matrassie (met oortreksel) en kussing indien die kind op n kussing  slaap  



• Tas/sak – duidelik gemerk 
 

Kleuters 
• Eie matrassie met 2 oortrekse– duikelik gemerk 
• Tas/sak – duidelik gemerk  
• Voorskoot –duidelik gemerk 
• Laphoedjie - duidelik gemerk 
• Een stel skoon klere 
• Warm baadjie/trui – duidelik gemerk 

 
12. SKOOLGELDE 

• Skoolgelde is maandeliks vooruitbetaalbaar en moet voor of op die 1ste 
dag van die maand betaal word.  Geen afslag word gegee in die geval van 
siekte of vakansie nie. 

• Die skool behou die reg om u kind toegang te weier indien skoolgelde nie 
by die 7de van die maand betaal is nie, tensy ‘n spesiale reeling getref is. 

• Skoolgelde kan aangepas word met twee maande kennisgewing 
• 10% afslag word gegee vir skoolgelde wat vir die jaar vooruitbetaal word.  

Hierdie geld is egter nie terugbetaalbaar nie. 
 

13. SEKURITEIT EN PARKERING 
Die skoolterrein is binne ‘n elektriese heining geleë en die hek werk elektronies.  
Ons versoek die ouers om ten alle tye baie stadig te ry. 
• Alle besoekers moet asb by die kantoor aanmeld. 
• Indien ‘n vreemde persoon u kindjie kom afhaal moet dit met die persoon 

aan diens gereel word 
• Maak asb. alle voetgangers-hekke agter u toe en moet nooit ander 

kindertjies sonder toesig saam met u uitlaat nie. 
• Inritte en parkering word op eie risiko gebruik en die skool en/of sy 

personeel aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige insident of skade 
wat mag voortspruit  

 
 
____________                             _________ 
Vader                                           Datum 
 
Id Vader  _________________________ 
 
_____________                          __________ 
Moeder                                        Datum 
 
 
Id Moeder _______________________ 
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