
 

 

 

 

 

genoeg stilte 

om op te kijken naar de sterren. 

genoeg eenvoud om  

ontzag te tonen voor het kleine. 

genoeg vertrouwen om  

het goede zijn weg te laten vinden. 

genoeg verwondering om het ondenkbare 

te zien gebeuren. 

     Directie & personeel 

        VBS ’t Klavertje – Koersel 

 

 

 

 

 

    

VRIJE BASISSCHOOL KOERSEL 
                                                               klavertje@vbskoersel.be   
                                 www.vbskoersel.be 

Kerkplein 40 – Ploegstraat 8 
                                      011/422396                   011/572048 
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Beste ouders, 

Wij staan alweer  voor het jaareinde.  

Een woelig jaareinde.  

Denk maar aan de aanslagen die onlangs gebeurden in Parijs. Ook de klimaatvergaderingen belangen ons 

allemaal aan.  Hoe zal de wereld eruit zien als de kinderen groot zijn?  

De aanslagen van Parijs zijn ook ter sprake gekomen tijdens verschillende klasgesprekken.  

De klimaatproblematiek komt dan weer aan bod in de lessen “wetenschap & techniek en mens & 

maatschappij” (voorheen WO). De school moet er vooral over waken dat we de kinderen voldoende 

vertrouwen geven in de toekomst. En verzekeren dat vele mensen het goed menen met ons en met de 

wereld.  

In januari gaan we in school hieraan verder werken. Dan organiseren we de “week van respect”. Hoe gaan we 

respectvol om met medemensen, de natuur, de school, de wereld … Jullie als ouders krijgen daar ook een 

opdracht in. Hierover geven we de kinderen dan een briefje mee. 

Een andere woelige periode voor de school is de inspectieweek geweest. Tijdens die week einde oktober 

werd onze school grondig onder de loep genomen. Zowel de werkjes van de kinderen als het werk van de juf 

of meester werd door de inspectie grondig doorgelicht.  Wat we met ons schoolteam realiseren werd door 

hen zeer gewaardeerd. De school kreeg daarom ook een gunstig verslag.                                                               

Het verslag kan je later op de website van de inspectie lezen. 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/ 

Voor meester Johan komt er een rustigere periode aan. Hij heeft bijna 40 jaar in de klas gestaan en op een 

plezierige, aangename manier heel wat jongeren mee gevormd. Hij gaat vanaf 1 januari op pensioen. 

Meester Johan, andere zaken die je uitstelde tot nu, zullen veel tijd opslorpen, maar loop af en toe nog eens 

binnen. Bedankt meester voor je inzet en jarenlange samenwerking!! 

 

Verder wens ik iedereen een rustige, zalige kerst en voorspoedig nieuwjaar. 

 

Richard 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/


 

 

 
Vrijdag 29.01.16 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen 

Krokusvakantie van ma. 08.02.16 t/m zo. 14.02.16 

Paasvakantie van ma. 28.03.16 t/m zondag 10.04.16  

 

 

 
 

 
 

 
11 – 15.01.16  week van respect 

19.01.16  dag van respect 

03.02.16  carnaval voor de kleuters 

05.02.16  carnaval voor het lager 

20.03.16  ontbijtactie Steenoven 

21 - 25.03.16  bosklassen 5+6 

22.04.16  schoolreis kleuters 

03.06.16  schoolreis 1-2-3-4 

28.06.16  schoolreis 5-6 

 

 

 

 

 

 
 

*  Voor de reeds ingeschreven kinderen die nog moeten instappen :  

        woensdag   27/01/16 – 23/03/16 – 27/04/16. 

*  Voor peuters die nog niet ingeschreven zijn :          

     woensdag 27/01/16 – 09/03/16. 

Juf Reinhilde en juf Christine P. verwelkomen ouders en kleuters tussen 18.00 en 19.00 uur. 

 
 

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 :  746  mensen 

kwamen er eten.  Fantastisch !  De opbrengst zal besteed worden aan de verfraaiing van de 

speelplaats. 
 

 

 

 

 

 
  

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. 
 

 

 

 

 

 
Ook dit jaar waren er geen stoute kinderen en daarom mocht elk kind bij de sint een 

snoepzakje halen.  4 december kwam hij met zijn pieten op bezoek. 

Bedankt, sint en pieten! 

Juf Isabel, juf Krista en juf Ragna staken voor de tweede keer een prachtige sinterklaasshow 

in elkaar. 

De kinderen, juffen en meesters genoten van het optreden en zongen luidkeels mee.    

Proficiat, juffen!  
 

       

 

 

 
 

 

Wij vragen doktersbezoek, tandartsbezoek, … zoveel mogelijk NA de schooluren te doen.  

Kinderen missen belangrijke lessen! 

 



 

 

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 na een tijdje naar 

het containerpark gebracht. 
 

 

 

 

 

 

 

 KINDEREN GEBOREN IN 2014 
 

 

De stad Beringen werkte de procedure uit voor de inschrijving van kleuters in alle gewone 

basisscholen van Beringen.  

 

 

Broers en zussen schrijven, NA AFSPRAAK, rechtstreeks in de school in  

tussen 1 en 8 maart 2016. 

Kinderen van personeel schrijven rechtstreeks in de school in tussen 15 en 17 maart 2016. 

 ELEKTRONISCH AANMELDEN IS NIET NODIG! 

 

Alle andere kinderen melden elektronisch aan vanaf 21 maart t.e.m. 15 april 2016 via de website 

www.kleutersnaarschool.be 

Deze ouders worden vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht door het stadsbestuur van 

Beringen. 

Op 25 april 2016 worden de tickets naar de ouders verstuurd. 

Vanaf 26 april tot 20 mei 2016 kunnen de ouders met hun verkregen ticket na afspraak met de 

school hun kindje gaan inschrijven. 
 

 MEEBRENGEN BIJ INSCHRIJVING : identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind. 

       

 

 

 

 

http://www.kleutersnaarschool.be/


 
 

 

Van  16 december 2015 t/m 23 maart 2016 :  3de en 4de  leerjaar 

 

Van 13 april t/m 29 juni 2016 :   1ste en 2de  leerjaar (centrum + Steenoven) 
 

 

 

 

In november organiseerden we een “VOORLEESWEEK”.  De juf of meester las dagelijks een stukje voor 

voor de kinderen.  De kinderen zijn enthousiast als ze kunnen luisteren naar verhalen.  Daarom enkele 

 
 

 

 

 

 

om dit thuis ook uit te proberen! 

1. Passie doet lezen 

Een gepassioneerde voorlezer is de voorlezer van ieders dromen. Vertel dus verhalen waar je zelf om moet lachen, kies 

personages die meteen in je hoofd ronddwalen, toon illustraties die je niet meer loslaten. Elk voorleeskwartiertje is een 

klein cadeautje: een blokje tijd en intimiteit met je kind.  

2. Taal doet lezen 

Hét ultieme voorleesboek bestaat niet, dat is voor elk kind anders. Maar een goede, spitsvondige tekst is van het grootste 

belang. Luister naar het ritme van de tekst, de kleur van de woorden. Ook herkenbaarheid is belangrijk. Elk kind, klein of 

groot, zoekt een aanknopingspunt in het verhaal, een parallel tussen het vertelde en zijn eigen leven. Het is de deur tot 

een boek. 

3. Beeld doet lezen 

Het blijft niet bij mooie woorden. Zeker in de prille jaren moeten boeken ook kijkplezier bieden. Kies voor sterke, 

sfeervolle prenten die langer dan één voorleesbeurt meegaan. Bij baby’s en peuters primeert de leesbaarheid, later 

genieten kinderen van meer details. De beste illustraties zijn meer dan ‘plaatjes bij praatjes’: ze ondersteunen de tekst 

maar zijn er geen letterlijke weergave van. 

4. Rust doet lezen 

Het is niet altijd eenvoudig maar wel noodzakelijk: isoleer een kwartiertje in de dagelijkse mallemolen. Neem je tijd, 

maak het rustig en nestel je op een knusse plek. Ver van gsm-gerinkel, onafgewerkte boodschappenlijstjes en pruttelende 

kookpotten, kan je je kind het best onderdompelen in een verhaal. Begin klein en zoek samen een geschikt niveau uit. 

Wie dagelijks een voorleesritueel inbouwt, scherpt de voorleeshonger alleen maar aan. 

5. Lezen doet delen 

Boeken binden: ouders en hun kroost, grootouders en hun kleinkinderen, mensen en gebeurtenissen, leerkracht en 

leerling, fictie en realiteit.  

Voorlezen draait rond gedeeld plezier, gedeeld verdriet, gedeelde verhalen.  Als kinderen het verhaal mee mogen 

maken, genieten ze er dubbel van. Neem dan ook de tijd om tijdens het voorlezen echt contact te maken met je kind. Kijk 

in zijn ogen, trek hem nog wat dichter op schoot, geef hem het gevoel dat je het boek speciaal voor hem voorleest. 

 



6. Lezen doet spreken 

Nee, je hoeft geen acteerwonder of woordkunstenaar te zijn om te kunnen voorlezen. Toch zijn je intonatie en 

spreekritme niet onbelangrijk; het kan voor je kind een sleutel tot de betekenis van het verhaal zijn. Spreek rustig en 

duidelijk, zodat kinderen de tijd krijgen om woorden op te pikken. Kleur je taal met vrolijkheid, spanning of verdriet, 

waar het verhaal dat vraagt. 

7. Lezen doet spelen 

Samen in een boek kruipen is een spel. De fijne reacties van je kind moedigen je aan om het met nog meer overtuiging 

te spelen. Zet je lichaam en mimiek in om personages te verlevendigen en lach samen om hun gekke, grappige of guitige 

streken. Humor is de beste verleider, net als spanning. Op voorhand uitkienen waar je stiltes moet inbouwen of je de 

stem tot een spannende geluidssterkte kunt laten dalen, brengt je luisteraars tot op het puntje van hun stoel. 

8. Lezen doet beleven 

Na het voorleeskwartiertje – voor de jongsten moet het niet langer duren – is het gezellig om nog even na te praten. 

Wat vonden ze ervan? Zullen we nog eens de leukste prent bekijken? En wie heeft de kleine mol uiteindelijk geholpen? 

Eenvoudige vragen dragen bij tot het verhaalbegrip of laten kinderen nog even nagenieten.  

Zo leer je ook wat je kind graag leest. Een verhaal eindigt ook niet bij de laatste bladzijde; het kan immers inspireren tot 

een knutselactiviteit of een leuke uitstap. 

9. Meer doet lezen en lezen doet meer … 

Hoe meer, hoe beter! Het geldt ook voor voorlezen. Boeken uit de bibliotheek, geschenkboeken of geleende verhalen, 

zolang er maar voorleesvoer voorradig is. Ook de plek en de tijd is van minder belang dan de goesting. Je zult al snel het 

sneeuwbaleffect ontdekken: kinderen die vaak worden voorgelezen, snakken naar meer. Nog, nog, nog! Ze zullen later 

zelf makkelijker lezen en schrijven, maar willen nog steeds voorgelezen worden. Op voorlezen staat geen leeftijd… 

 Door Katrien Steyaert 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Donderdag 8 oktober hadden we een lesje schermen van Anneke Daems. 

Het was heel leuk, maar wel een beetje warm in dat pak. 

We maakten zoveel plezier dat we de warmte al snel vergeten waren. 

Tegelijkertijd hadden we ook een les Frans want de bewegingen die we leerden waren in het Frans. 

Schermen kende ik al een beetje, maar door deze activiteit heb ik nog meer bijgeleerd. 

Als je hierdoor interesse krijgt, ga dan ook zeker eens een lesje schermen volgen. 

Zeker de moeite! 

 

Gitte - 6A    

 

 

 

 



 

voor deze school heb ik een 10                              

Bovenal, zal je het zien 

Soms is leren heel erg fijn 
 

‘T Is ook leuk om hier te zijn  

Kortom, deze school is echt heel tof 

Luid en duidelijk, want ik bof  

Anders is het ook dikke pret 

Vandaag hebben we het speelgoed buitengezet 

Echt waar, dit vind ik van de school 

Rekenen, knutselen en muzische zijn mijn idool      

Tja veel kan ik niet meer vertellen 

Je kan de school wel nog altijd bellen 

En nu weet je waarom ik dit een leuke school vind 

 

Hanne – 6a 
 

 

 

 

 

Vele kinderen vinden school stom     

Belangrijk is : ze weten niet waarom 

Samen met de leerkrachten is het heel fijn 

 

't is  gelijk, ben je groot of klein 

Komaan, doe niet zo flauw 

Leer je les nu maar gauw 

Allemaal samen maken we dan plezier 

Vertel me, hoeveel is 4 x 4 

Euh, dat is 16, een makkie op deze school hier 

Redelijk veel herinner ik me hoe we samen lachten 

Terwijl we les kregen van onze leerkrachten 

Ja, 't is hier plezant en fijn 

En vooral om een leerling te zijn! 
 

Anke - 6a 

 



VBS ’t Klavertje, dat zijn wij.   

Brengen de leerkrachten een groepswerk mee, draagt iedereen zijn steentje bij. 

Soms is er ruzie , dan lossen we het samen op en is iedereen weer blij. 

 

’T Is woensdag fruitdag : ik eet een appel, kiwi of banaan. 

Klasgenootjes letten goed op, want de juf geeft les met alles erop en eraan. 

Leuker dan dit kan nooit. 

Altijd heeft de turnmeester iets in petto, al is het maar hoe je met een bal gooit. 

Vraag het als je iets niet begrijpt. 

En zorg vooral dat je toetsen goed zijn voorbereid. 

Rekenen, taal en W.O., goed leren en doe wat moet. 

Toetsen goed leren is niet altijd even fijn, maar je rapport zal dan wel goed zijn. 

Juffen, meesters groot of niet. 

En de directeur samen krijg je ze nooit klein. 

 

Gitte - 6A 

 

 
Verjaardagen vieren is heel leuk.  

Bij de juf lachen we ons een breuk.  

Super fijn. 

 

’t Is fijn om in ’t Klavertje te zijn.  
Katrien heet onze juf.  

Leuk, maar af en toe zeggen we wel eens puf puf. 

Allemaal maken we veel plezier. 

VBS, ’t Klavertje, ’t is echt leuk hier! 

Er wordt hier veel gelachen. 

Rita krijgt geen klachten. 

Tot de volgende keer. 

Je ziet me wel weer.  

En de directeur is een toffe peer! 

 

ROWAN – 6A                                                              

 



 

 

Voor gids Lea, 
 

Je uitleg was super! 

Het was leuk om door de gaten  

in de muur te kijken. 

Zo zag je diertjes, zelfs een muis. 

We zagen heel veel mooie  

paddenstoelen, zelfs eentje met  

een zwembad voor kabouters,  

maar ook een smurfendorp met een  

zwarte paddenstoel voor Carcamel. 

We moesten één minuutje stil zijn en  

goed luisteren. 

We hoorden vogeltjes. 

Bij een spel moest de eekhoorn goed luisteren om de vos te vinden. 

Tijdens een ander spel moesten we voelen aan de stam van bomen.  Dit was soms moeilijk. 

Proeven met je ogen dicht was eng.  We roken peperkoek, azijn, choco maar ook blaadjes. 

We komen volgend jaar zeker terug. 
 

Groetjes van de kinderen en de juf van 2B van ’t Klavertje. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 : ………………………………………………………………………………  

 

 

 

 


