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

Kerkplein 40 – Ploegstraat 8
011/422396

011/572048

Kom met wat licht.
Sprokkel genoeg goede wil voor een vuur.
Deel verhalen van hoop.
En zorg voor plekken zo vreedzaam en geborgen
dat een kind er kan geboren worden.

Beste ouders,

De kerstperiode is weer aangebroken. De kerstboom staat te blinken en de straten zijn mooi verlicht.
Tijd om stil te staan bij alles wat we deden.
Sinds 1 september kan je ’t Klavertje volgen via Facebook. Met de facebookpagina trachten we
snel te communiceren naar de ouders. Dit kunnen zowel boodschappen zijn als korte verslagen
met foto ’s over het dagdagelijks leven in de school. De aankomst van de sint in de
brandweerwagen en de redding van zwarte piet met hoogtevrees was een schot in de roos met
meer dan 8700 volgers. Andere acties worden ook goed gevolgd. Dus blijf ons liken en delen!
Een tijdje geleden is ’t Klavertje ook gestart met “One mile a day”. Hiermee proberen we voor de
kinderen een gezond, actief tussendoortje te creëren door ze op de speelplaats één mijl te laten
lopen. Na deze korte inspanning kunnen ze weer geconcentreerd verder werken in de klas.
De kinderen maken elke dag wel iets tof mee en het hoeft zeker niet steeds iets groots te zijn.
Vaak is een schouderklopje of een helpende hand van een vriendje zeker zo waardevol. De
school probeert de kinderen te steunen en te stimuleren door in de lessen hiervoor aandacht te
hebben.
Tijd om vooruit te kijken, naar de toekomst.
Uit de oproep om een logo te ontwerpen is gebleken dat er heel wat creatievelingen zijn in
‘t Klavertje. Hiervan horen en zien jullie binnenkort het resultaat. Alvast bedankt voor alle
inzendingen.
In Steenoven starten we na de kerstvakantie met het bijbouwen van twee klaslokalen.
Momenteel zijn er nog twee klassen die nog geen eigen plekje hebben. Zo kunnen zij in
september starten in deze nieuwe lokalen.
Ook in het centrum gaan we investeren. De oudste klaslokalen, van de 2de en 3de kleuterklassen
en het 2de en 3de leerjaar, worden grondig gerenoveerd. Nieuwe vloer, nieuwe binnendeuren en
ramen, nieuwe kasten en een likje verf staan hier op het plan. Deze werken worden uitgevoerd
tijdens de grote vakantie.
Voor het 1ste en 4de leerjaar worden er nieuwe gordijnen aangekocht.
Om de kinderen mee te laten evolueren met de nieuwste media worden er iPads aangekocht.
Deze kunnen dan in de klas ingezet worden om de lessen te ondersteunen.
Heel wat in verschiet om de leeromstandigheden van je kinderen zo optimaal mogelijk te maken.
Maar laat ons vooral even rustig genieten van een warme kerst
en graag wens ik jullie ook een gezond en gelukkig 2018.

Richard
directeur

Krokusvakantie van ma. 12.02.18 t/m zo. 18.02.18
Woensdag 28.02.18 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen
Woensdag 21.03.18 : lokale verlofdag
Paasvakantie van ma. 02.04.18 t/m 15.04.18
Maandag 30.04.18 : lokale verlofdag
Dinsdag 01.05.18 : dag van de arbeid
Weekend Hemelvaart van do. 10.05.18 t/m zo. 13.05.18
Pinkstermaandag : 21.05.18

22-26.01.18
09.02.18
12 - 16.03.18
18.03.18
05.05.18
10.05.18
26.05.18
01.06.18
20.06.18
22.06.18
25.06.18
26.06.18
28.06.18
28.06.18
29.06.18

Centrum :

gedichtenweek
carnaval
bosklassen 5+6
ontbijtactie Steenoven
koude schotels centrum
eerste communie
schoolfeest
schoolreis 3-4 2 vestigingen
afscheid 5-jarige kleuters - 2 vestigingen
schoolreis naar ’t Fonteintje – kleuters 2 vestigingen
schoolreis 1-2 2 vestigingen
afscheid 6de leerjaar
schoolreis 5+6
wandeling naar ’t Fonteintje – 1 t/m 4 2 vestigingen
laatste schooldag

24-01-18 - 28-03-18 - 02-05-18
Juf Reinhilde, zorgjuf Christine en kinderverzorgster Saartje verwelkomen
ouders en kleuters tussen 18.00 en 19.00 uur.

Steenoven : op afspraak – 011/572048
Voor beide vestigingen gaat er een openklasdag door op woensdag 21-02-18.
Uren : 9.15 uur – 10.15 uur – 11.15 uur – 18.30 uur – 19.30 uur.
Hiervoor moet vooraf ingeschreven worden. Ouders krijgen nog meer info van het
LOP (onderwijsdienst stad Beringen).

JANUARI

FEBRUARI

MAART

10/1
17/1
24/1
31/1
7/2
21/2
28/2

3+4
3+4
3+4
1+2
1+2
1+2
Ped. studiedag

APRIL

18/4
25/4

1+2
1+2

MEI

7/3
14/3
21/3
28/3

1+2
1+2
Vrijaf
1+2

JUNI

2/5
9/5
16/5
23/5
30/5
6/6
13/6
20/6
27/6

1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
3de kleuterkl. Ce.+St.

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.

WEG NAAR EN VAN SCHOOL : VERZEKERING
In principe is de gebruikelijke weg van en naar school verzekerd.
Het belangrijkste is dat het een veilige weg is, het hoeft niet de kortste te zijn.

We krijgen regelmatig reacties op de verkeerssituatie rond school.
Enkele voorbeelden :
* Kiss en ride :
- kinderen stappen rechts (op straat) uit
- ouders nemen te lang afscheid
Dit is GEVAARLIJK en brengt veel frustraties mee bij de wachtenden achter jullie.
* Parking muziekacademie :
- auto ’s rijden veel te snel de parking op
- auto ’s parkeren fout : schuin, midden of op de weg
- auto ’s parkeren hevig achteruit
KLEINE KINDEREN ZIJN ONVOORSPELBAAR en niet altijd zichtbaar in de achteruitkijkspiegel, wat dus zeer GEVAARLIJK is!
Alvast bedankt om deze punten in acht te nemen!

DE VEILIGHEID VAN KINDEREN GAAT VOOR!!!
De oudervereniging & de directie

Ook dit jaar waren er geen stoute kinderen en daarom mocht elk kind bij de sint een
snoepzakje halen. 1 december kwam hij met zijn pieten op bezoek.
Eén bange piet durfde niet meer van het dak, gelukkig kwam de brandweer hem bevrijden!
Bedankt, sint en pieten en natuurlijk ook de brandweerman!
Juf Marijke, juf Tine, juf Reinhilde, juf Dominique en kinderverzorgster Saartje staken
een mooie sinterklaasshow in elkaar.
Juf Christine Put schilderde het prachtige sintdecor.
Proficiat iedereen!
De kinderen, juffen en meesters genoten van het optreden en zongen luidkeels mee.
Foto’s  Facebook van de school
 Internetgazet Beringen

Juf Katrien van 6A en echtgenoot Bart werden op 31 oktober ll. de trotse ouders
van hun zoontje, Lias.
Hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie alle geluk toe!

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 om op 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 en koekjesdozen die niet afgehaald worden, deze
worden na een tijdje naar het containerpark gebracht.

ouders, grootouders en sympathisanten voor de steun tijdens onze eetdag :
770 mensen kwamen er eten. Fantastisch ! De oudervereniging en het personeel
zorgden ervoor dat de bediening vlot verliep.
De opbrengst gaat naar tussenkomsten voor busuitstappen en een verrassing voor alle
kinderen later tijdens het schooljaar.

De stad Beringen werkte een procedure uit voor de inschrijving van kinderen in alle gewone
basisscholen van Beringen.

SCHOOLJAAR 2017-2018
 Voor vestiging Centrum en vestiging Steenoven
 Op voorwaarde dat er een vrije plaats is
 Indien geen vrije plaats, melding op de wachtlijst
 Wend je tot het secretariaat – Kerkplein 40 te Koersel
 Meebrengen : identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind

SCHOOLJAAR 2018-2019
 Meebrengen : identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind

1) PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016
De inschrijvingen voor instappertjes °2016 worden centraal geregeld door de stad Beringen en
het LOP via het Centraal AanmeldingsRegister (CAR).

PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016
(waarvan reeds een broer of zus in onze school gaat + kinderen personeel)
INSCHRIJVEN IN DE SCHOOL - Kerkplein 40
ALLEEN OP AFSPRAAK -  011/422396 (de afspraak kan nu reeds gemaakt worden)

 Elk kind dat in 2016 geboren werd en een zus/broer heeft die reeds naar onze
school komt : van 22.01.18 t/m 05.02.18.

 Kinderen van personeel met geboortejaar 2016 : van 06.02.18 t/m 07.02.18.
 ELEKTRONISCH AANMELDEN IS NIET NODIG!

PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016
(zonder broer of zus in onze school)

 Alle kinderen met geboortejaar 2016 moeten elektronisch aangemeld worden :
van 01.03.18 t/m 22.03.18.



Tussen 17.04.18 en 16.05.18 gaan de ouders inschrijven in de school, waarvoor ze
een ticket hebben ontvangen.
De stad Beringen bezorgt elke ouder, met een kind geboren in 2016, een brochure
over de inschrijvingsregeling.

2) ALLE LEERLINGEN
UITGEZONDERD DIE MET GEBOORTEJAAR 2016

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016
(waarvan reeds een broer of zus in onze school gaat)



kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.
Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst.
Periode : van 01.03.18 t/m 16.03.18.

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016
(kinderen personeel)



kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.
Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst.
Periode : van 19.03.18 t/m 20.03.18.

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016
(zonder broer of zus in onze school)



kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.
Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst.
Periode : van 17.04.18 t/m 16.05.18.

Vrije inschrijvingen vanaf 01.06.2018.

Nieuwe fietsjes
voor de
kleutertjes

Juf Shana bracht op werelddierendag
(4 oktober 2017) haar hond Jowy,
een border collie mee naar school. Jowy was reuzeblij met zoveel kinderen rond hem. Hij ging in alle
klassen op bezoek.
De kinderen vonden het allemaal heel tof. We hebben hem eten en drinken gegeven, we hebben buiten
met de bal gegooid (de bal lag wel bijna op het dak) en we hebben zelfs een hindernissenparcours
gelopen met hem!
Alle kinderen van 3S en 4S mochten hem een keer door het parcours leiden. Hij sprong door de band, liep
door de tunnels en gleed zelfs van de schuif-af. Helaas was het maar een kort dagje en zat de pret er al
snel op.
Geschreven door Hannelore en Azra (4S)

Met de opbrengst werd een
geluidsinstallatie gekocht om
tijdens het kersttoneel en andere
activiteiten te gebruiken.

GOEDE DOELEN
Tijdens de smuldag in vestiging Centrum werden pompoenen ten voordele van
“KOM OP TEGEN KANKER” verkocht.
De vrije bijdrage bedroeg € 83,00. Dankjewel aan iedereen voor de steun!

Naar aanleiding van de warmste week van Studio Brussel knoopt en verkoopt Keano van 5B
scoubidou sleutelhangers ten voordele van “EEN HART VOOR LIMBURG”. De opbrengst
gaat integraal naar kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met gedragsof leerstoornissen of kinderen die in armoede opgroeien.
We zijn trots op jou!

BEDANKT …
want op de opvang
hebben we plezier,
spelen we met elkaar,
delen we lief en leed,
eten en drinken we,
huilen en lachen we,
helpen we elkaar,
is iedereen belangrijk,
staat de deur altijd open …
Alle kapoentjes van VBS ’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

:

………………………………………………………………………………

