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Kerkplein 40 – Ploegstraat 8
011/422396

011/572048

Voor 2015 :
geluk het ganse jaar door.
Hoop in de lente
zorgt voor zomerse warmte,
heerlijke herfstdagen
en winterse geborgenheid.
Directie & personeel
VBS ’t Klavertje – Koersel

Beste ouders,

De kerstperiode is weer aangebroken. De kerstboom staat te blinken en de straten zijn mooi verlicht.
Tijd om terug te blikken op het voorbije jaar.
Tijd om stil te staan bij alles wat we deden.
Tijd om vooruit te kijken, naar de toekomst.
De toekomst is iets onvoorspelbaar.
Als we de ministers mogen geloven, belooft de toekomst niet veel goeds. De vakbonden proberen er nog iets
uit te halen door te staken.
Hier in school werken wij ook aan de toekomst. Jullie kinderen willen we een stuk op weg zetten naar een
mooie toekomst. Kleutertjes verkennen hun wereldje samen met de klasgenootjes. Voor de kinderen van het
eerste leerjaar gaat er een grote wereld open. Zij kunnen al lezen. Zo kunnen de kinderen de wereld verder
exploreren. De mooie grote wereld!
Tijdens de WO-lessen en via de media leren de kinderen ook dat er hongersnood is, dat er armoede is, dat er
natuurrampen zijn, dat er oorlogen zijn, … Door mee te werken aan de advent, aan de mutsen-actie, …
merken de kinderen ook dat we de wereld zelf ook een beetje beter kunnen maken. En daar blijven we met
onze school aan werken, een betere wereld, een mooie toekomst.
De nieuwjaarsbrieven van de kinderen zullen vol staan met allerlei beste wensen. Met deze wensen kunnen
we dan bouwen aan een mooie toekomst.
Daarom: Geniet van deze periode samen met jullie kinderen. Maak er fijne feestdagen van!
En dan wens ik jullie een gezond en gelukkig 2015.

Richard
Directeur a.i.

Woensdag 28.01.15 : lokale verlofdag
Krokusvakantie van ma. 16.02.15 t/m zo. 22.02.15
Woensdag 18.03.15 : lokale verlofdag
Paasvakantie van ma. 06.04.15 t/m zondag 19.04.15

22.03.15
23 t/m 27.03.15
09.05.15
14.05.15
30.05.15
05.06.15
19.06.15
24.06.15
29.06.15

ontbijtactie Steenoven
zeeklassen 5+6
koude schotels - centrum
eerste communie
schoolfeest (2 vestigingen)
schoolreis lager (2 vestigingen)
schoolreis kleuters (2 vestigingen)
afscheid 5-jarige kleuters (2 vestigingen)
afscheid 6de lj.

Maandag 05.01.15 – maandag 02.02.15 - maandag 23.02.15
maandag 20.04.15 – maandag 18.05.15

Volgende woensdagen om 18.00 uur : 11-02-15 01-04-15 06-05-15.
De nieuwe kleutertjes kunnen dan samen met hun mama en/of papa een bezoekje brengen aan
het klasje van juf Reinhilde.
De ouders die kiezen voor het wijkschooltje Steenoven
kunnen telefonisch een afspraak maken met de juf : 011/572048

ouders, grootouders en sympathisanten voor de steun tijdens onze eetdag : 750 mensen
kwamen er eten. Fantastisch ! De opbrengst zal besteed worden aan de nieuwe digitale borden
van het lager. Volgend schooljaar gaat de opbrengst naar de verfraaiing van de
kleuterspeelplaats.

PARKING AAN DE MUZIEKACADEMIE
Alle kinderen die met de fiets naar school komen, komen
binnen via de poort aan het paadje (achterkant school).

OPGEPAST !!!
 De kinderen kunnen over de parking aan de muziekacademie komen.
Veiliger is het om met de fiets langs de paadjes te rijden!
Automobilisten, pas je rijstijl aan! Kinderen kunnen soms onstuimig zijn.

Voor de instapklas zoeken we nog 10 kleine kussens van 32 op 32 cm. of vulling.
Zo kunnen onze kapoentjes op mooie appelkussentjes zitten in het klasje!
Dank bij voorbaat,
juf Reinhilde (juf Pom)

5 december kwam de sint met zijn pieten op bezoek.
Zij hadden voor iedereen weer wat lekkers mee. Bedankt, sint en pieten!
Juf Isabel, juf Krista en juf Ragna staken een prachtige sinterklaasshow in elkaar.
Leerlingen en personeel genoten van hun afwisselend optreden waarin verteld, gerapt, gedanst
en gezongen werd. Proficiat, juffen!

Voor een afwezigheid wegens ziekte de week voor of na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de
paas- of de zomervakantie moet er steeds een MEDISCH ATTEST bezorgd worden aan de school.
De Z-kaarten, geschreven door de ouders, mogen dan niet gebruikt worden.

 KINDEREN GEBOREN IN 2013
De stad Beringen werkte volgende procedure uit voor de inschrijving van kleuters in alle gewone
basisscholen van Beringen :
* Broers en zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeel worden
RECHTSTREEKS OP SCHOOL ingeschreven
(vanaf 9 februari t/m 13 februari 2015 – OP AFSPRAAK).
 ELEKTRONISCH AANMELDEN IS NIET NODIG!

* Elk ander kind dat in 2013 geboren werd, moet ELEKTRONISCH ingeschreven
worden : 2 maart - 2 april 2015  www.kleutersnaarschool.be
 De tickets worden verstuurd op 20 april 2015.
 Ouders gaan in de school met het ticket inschrijven
vanaf 27 april t/m 22 mei 2015 (OP AFSPRAAK).

Op school worden allerlei spullen van de leerlingen gevonden.
Daarom is het zo belangrijk op koekjesdozen, etiketjes van turnkledij,
jassen, mutsen… de naam te noteren. Alleen op deze manier
kunnen we de gevonden spullen makkelijk terugbezorgen.
Dit geldt ook voor de vele brooddozen die niet afgehaald worden,
deze worden naar het containerpark gebracht.

Wij vragen doktersbezoek, tandartsbezoek, … zoveel mogelijk NA de schooluren te doen.
Kinderen missen belangrijke lessen!

Onze vernieuwde website is online !
www.vbskoersel.be
Leerkrachten zetten nieuwtjes en foto’s nu zelf online.

Bedankt aan onze vorige webmaster,
Gert Bex,
om onze website zo netjes
up-to-date
te houden !

Laat jonge kinderen veel knutselen en tekenen. Knippen, plakken, kleurplaten inkleuren – het
helpt allemaal bij het verbeteren van de fijne motoriek en ooghandcoördinatie.
Geschikt oefenmateriaal voor 3 jarigen: hamertje tik, kralen rijgen, zandtafel, magneetjes, Play
maïs, rijgkaarten, vingerpopjes.
Vul dat voor vierjarigen aan met: krijtbord, stiften, kleurtjes, sjablonen, gum en puntslijper,
schaar (vinger)verf, zand, nietmachine, perforator, scheerschuim, prikpen.
*Stimuleer kinderen vanaf zo jong mogelijke leeftijd om de juiste potloodgreep te gebruiken.
Wat je niet verkeerd aanleert, hoef je ook niet af te leren. Jonge kinderen zijn vaak erg
ontvankelijk voor de suggestie ‘het goed te doen’ en ‘te leren schrijven’ , maak daar gebruik
van.
Blijf ook de jaren erna kritisch waarop je kind zijn/haar pen vasthoudt en leg zoveel mogelijk uit
waarom je dit zo dikwijls herhaalt.
*Geef kleuters altijd potloden en waskrijt om mee te tekenen en ‘schrijven’. Deze geven een
goede weerstand op het papier en maken dat het kind de bewegingen als het ware in zijn
geheugen ‘grift’.
Zodra de bewegingen beter zijn ingesleten, kan worden overgestapt naar een fijnschrijver of
vulpen.
Een balpen is nooit geschikt voor kinderen met schrijfproblemen, om de eenvoudige reden dat
op het puntje een balletje zit. Dit balletje rolt en draait bij het schrijven en geeft het kind geen
standvastige schrijfervaring. Bovendien geeft een balpen bijna geen weerstand op het papier
zodat het kind niet kan voelen wat het neerschrijft.
*Doe spelletjes of oefeningen om de grove en fijne motoriek te verbeteren.
Bijvoorbeeld: afwisselend voor je buik of achter je rug klappen (afwisselen harder/zachter of
gelijktijdig een liedje zingen), vuisten in de lucht steken en vervolgens losjes op de schouders
laten neerkomen, polsen losdraaien, met de hand (met gestrekte arm) een denkbeeldige schroef
indraaien, duimen draaien, handen afwisselend met de palm naar boven en naar beneden plat
op de tafel leggen of met de vingers op de tafel roffelen.
*Geef je kind schrijfhulpmiddelen die een goede driepuntsgreep afdwingen. Er zijn heel wat
verschillende schrijfhulpmiddelen te koop die een goede potlood- of pennengreep afdwingen.
Van potloden met speciale inkepingen tot voorgevormde pennen en blokjes die je om een
potlood of pen kan schuiven. Het simpelste hulpmiddel: een elastiek die je rond het potlood
schuift ter hoogte van de pengreep. Een voordeel hiervan is dat het teveel aan kracht deels door
het rubber wordt geabsorbeerd. Een nadeel is dat kinderen de verdikking en het materiaal vaak
niet prettig vinden aanvoelen.

Van 10 december 2014 t/m 18 maart 2015 : 5de en 6de leerjaar
Van 25 maart 2015 t/m 17 juni 2015 : 1ste (centrum+Steenoven) en 2de leerjaar

Ouders kunnen eventuele wijzigingen in de gezinstoestand melden met het invulstrookje, dat in
elk “Klavertje” wordt gepubliceerd. Het mag via je kind aan de leerkracht bezorgd worden.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MELDING WIJZIGING PERSOONLIJKE TOESTAND
De ouders van :
Naam , voornaam en klas van het (de) kind(eren)
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

wensen vanaf ………………………………… (datum) volgende wijziging mee te delen :

 adres  telefoonnummer  andere : …………………………………………………………………
Gelieve hier de nieuwe gegevens in te vullen :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening : ………………………………………………………………………………

