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dat je minstens elke dag 

één fijn moment beleven mag. 

Een ontmoeting, een lach, 

een uitgestoken hand, 

een blik vol begrip, 

iets schoons, iets goeds, 

iets dat je boeit, 

iets waarbij je herademt, 

iets dat je stil maakt 

en je ontroert, 

iets dat je nadenken doet … 

 

dat je minstens één mens 

mag gelukkig maken 

door je verschijning, 

door je spreken, 

je luisteren, 

je goedheid, 

je aanwezigheid, 

je vriendschap … 

 

dat je elke avond 

zachtjes zeggen kan : 

“Het leven is mooi, 

ik ben tevreden” … 
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Beste ouders en sympathisanten, 

 

 

Terwijl ik dit schrijf zijn onze Rode Duivels gekwalificeerd voor de achtste finale. De 

sterren op de groene mat hebben alles gegeven om de volgende ronde te behalen.  

In de school hebben we ook schitterende sterren.  

Woensdag 22 juni vierden we de “kleuter-sterren”. Zij behaalden hun diploma van 

volleerde kleuter. Deze kinderen hunkeren om naar het lager, het eerste leerjaar te 

kunnen gaan. Zij willen de wereld van lezen en rekenen verkennen. 

Woensdag 29 juni vieren we de “6de leerjaar-sterren”. Zij behaalden hun 

getuigschrift van het lager onderwijs. Ook zij beginnen terug aan het “eerste”, het 

eerste jaar van het secundair. Deze jonge tieners gaan belangrijke stappen zetten 

naar volwassenheid.  

Beide groepen van kinderen hebben hun sterren verdiend. Zij zullen schitteren in een 

nieuwe klas en bij nieuwe juffen en meesters.  

Trouwens alle 464 sterren van onze school mogen schitteren. Ieder heeft op zijn 

manier zijn best gedaan.  

Hopelijk mogen we tijdens de vakantie nog dikwijls supporteren voor onze 

sportsterren. Het zal een drukke vakantie worden om alle sportmanifestaties te 

volgen.  

Ik wens iedereen een schitterende, sportieve vakantie. 

En dan zie ik alle sterren op 1 september terug, 

 

 

Richard 

Directeur 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



NIET VERGETEN  NIET VERGETEN  NIET VERGETEN  NIET VERGETEN   

 

 

 
 

 

De klas waar je kind terecht komt volgend  

 schooljaar wordt opengesteld op  

dinsdag 30 augustus 2016 tussen 17.00-19.00 uur. 

 

Je kunt er dan vrij in- en uitlopen om even kennis te maken met  

de juf of meester. De leerlingen van het lager mogen ook het  

pakketje boeken afhalen.   

Deze kunnen dan nog gekaft worden zodat alles klaar is om op donderdag  

1 september het nieuwe schooljaar te beginnen ! 

 

Samen met het rapport ontvangt je kind een uitnodiging voor de openklasdag   

op 30 augustus en een lijstje met benodigdheden die je eventueel  

al kunt aanschaffen. 

     

 

 

       

 

 

 

Tijdens de zomervakantie op werkdagen : 

 

 van 1 t/m 5 juli    9.00-12.00 uur 

 van 24 t/m 31  augustus  9.00-12.00 uur 

 

 

 

 

   

 

 

Omdat onze school geen gratis bedeling van vuilniszakken van de 

gemeente krijgt, vragen we dat elk kind bij het begin van het 

schooljaar 1 GROTE vuilniszak   meebrengt.  

Hartelijk DANK hiervoor !! 

 

OPENKLASDAG 

CENTRUM & STEENOVEN 



 
 

 

Elke peuter van 2 jaar en 6 maanden mag effectief  

naar school komen op één van de volgende instapdata :  

 
* de eerste schooldag na de grote vakantie;  

* de eerste schooldag na de herfstvakantie;  

* de eerste schooldag na de kerstvakantie;    

* de eerste schooldag in februari;  

* de eerste schooldag na de krokusvakantie;  

* de eerste schooldag na de paasvakantie; 

* de eerste schooldag na O.H.-Hemelvaart. 

 

Nieuwe kleuters van drie jaar en ouder, die voor het eerst naar school komen, mogen op 

elke schooldag instappen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    CENTRUM  * 21.11.16 - oudercontact  22.11.16 

         &        * 13.03.17 – oudercontact 14.03.17 

  STEENOVEN * 30.06.17 

 

               

 Het is de bedoeling dat het RODE plastieken kaftje,  

waarin de rapporten worden meegegeven, volgend schooljaar  

terug aan de klassenleerkracht wordt bezorgd. 

Na het zesde leerjaar mag het kaftje met alle rapporten,  

door de ouders thuis bewaard worden. 

 

 

 

  

        

                   CENTRUM            * 29.11.16 

                          &                      * 13.06.17  

            STEENOVEN 

 

INSTAPPERTJES  

RAPPORTREGELING & OUDERCONTACTEN 2016-2017 



 
 

 

Vrijdag 30.09.16 : lokale verlofdag 

Herfstvakantie van ma. 31.10.16 t/m zo. 06.11.16       

Vrijdag 11.11.16 : wapenstilstand 

Woensdag 07.12.16 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen 

Kerstvakantie van ma. 26.12.16 t/m zo. 08.01.17 

Maandag 30.01.17 : lokale verlofdag 

Woensdag 08.02.17 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen 

Krokusvakantie van ma. 27.02.17 t/m zo. 05.03.17 

Paasvakantie van ma. 03.04.17 t/m paasmaandag 17.04.17  

Maandag 01.05.17 : dag van de arbeid 

Woensdag 03.05.17 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen 

Weekend Hemelvaart van do. 25.05.17 t/m zo. 28.05.17 

Pinkstermaandag : 05.06.17 

 

 

  
 

  01.09.16  eerste schooldag 

  23.09.16  schoolreis kleuters 

27.09.16  veldloop 

06.10.16  herfstwandeling 1-2-3-4 

07.10.16  herfstwandeling 5-6 

15.10.16  smuldag centrum 

  20.10.16  grootouderfeest Steenoven 

  24 + 25.11.16 grootouderfeest centrum 

  02.12.16  sint op bezoek 

21 + 22.12.16 kersttoneel 6de  lj. 

24.02.17  carnaval  

19.03.17  ontbijtactie Steenoven 

24 - 28.04.17 zeeklassen 5+6 

  06.05.17  koude schotels centrum 

20.05.17  schoolfeest 

25.05.17  eerste communie 

02.06.17  schoolreis 1-2-3-4-5-6   

16.06.17  schoolreis naar ’t Fonteintje - kleuters 

  21.06.17  afscheid 5-jarige kleuters (2 vestigingen) 

29.06.17 wandeling naar ’t Fonteintje – 1 t/m 4    

afscheid 6de leerjaar 

30.06.17 laatste schooldag  

 

 

VAKANTIEREGELING & VRIJE DAGEN 2016-2017 

TE ONTHOUDEN DATA 



 

 

THEATERVOORSTELLINGEN 
 

* 1ste kleuterkl. +  instappers centr. 13.02.17 

* 2de + 3de kleuterkl.   03.10.16 

* 1ste leerjaar    03.10.16 

* 3de en 4de leerjaar   17.10.16 

* 5de en 6de leerjaar   14.11.16   

   

 * 1ste t/m 6de leerjaar 31.03.17 – optreden jeugdorkest Beringen 

* 1ste t/m 6de leerjaar 23.03.17 – verteltheater “De Belleman” 

   + kleuters  

* kleuters   27.04.17 – poppenkast “De Neus” 

 

WORKSHOP 
 

2de leerjaar    datum wordt later meegedeeld 

 

 

 

 

 

   
 

               

Indien jullie voor volgend jaar nieuwe turnpantoffels moeten aanschaffen, vragen wij 

sportschoenen te kopen zodat de kinderen ook zonder problemen buiten kunnen 

turnen. 

Elke leerling van het lager (centrum & Steenoven) draagt tijdens de gymles een  

T-shirt met het embleem van de school (te verkrijgen op het secretariaat aan € 8,50) 

en een zwart shortje (zelf aan te schaffen). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

De kleutertjes krijgen 2 uur per week bewegingsopvoeding.  Mogen we jullie vragen de 

kleutertjes op die dagen (die in september meegedeeld worden) losse, gemakkelijke 

kleding (de meisjes zeker geen kleedjes) aan te doen en de lange haren van de meisjes 

samen te doen ?  

GYM LAGER 

GYM KLEUTERS  

CULTURELE ACTIVITEITEN 2016-2017 



 

 

 

1ste - 2de - 3deleerjaar centrum    05.09.16 - 19.30 uur 

4de - 5de – 6de leerjaar centrum   06.09.16 – 19.30 uur 

   Kleuters centrum      13.09.16 - 19.30 uur 
 

 
 

Steenoven – lager en kleuters    08.09.16 – 19.30 uur 

 

 

 

 
 

gaan door op woensdag 

26-10-16   14-12-16   25-01-17   22-02-17 

29-03-17   17-05-17       

 

Juf Reinhilde en zorgjuf Christine verwelkomen ouders en kleuters  

tussen 18.00 en 19.00 uur. 

 

 

 

 
 

 

Een schooltoelage is de financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor 

de studie te helpen dragen. Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de 

samenstelling en het inkomen van uw gezin.  Als u denkt in aanmerking te komen, mag u 

de nodige aanvraagformulieren voor 2016-2017 vanaf september op het secretariaat 

afhalen. 

 
  
 

 
 

 

In september krijgen de leerlingen van het 1steen het 4de leerjaar en ook de 

nieuwe leerlingen in de andere lagere klassen een pennenzak van de school, 

waarin ze hun gerief : potlood, balpen, gum, … dat ze eveneens krijgen van de 

school, kunnen bewaren. Op het einde van het schooljaar nemen ze hun 

pennenzak mee naar het volgend leerjaar.   

De overige leerlingen van het lager hebben reeds een pennenzak, zij krijgen  

elk jaar nieuw gerief. 

 

SCHOOLTOELAGEN 2016-2017 

KLASVERGADERINGEN SEPTEMBER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,20m x 2,00m : € 50,00 
1,20m x 1,20m : € 25,00 

Het schoolfeest dat ging helemaal fout. 

De drankjes stonden al koud. 

Alle toneeltjes waren prachtig. 

De juffen hun special act was reusachtig! 

Vele dansjes zaten vol romantiek.  

De ouders raakten al helemaal in paniek! 

Het knutselen in de klas was heel leuk. 

We lachten ons een breuk. 

Het springkasteel was heel erg lang. 

De kinderen gingen hun eigen gang. 

Ze speelden voor een prijs. 

En daarna kregen ze een lekkere pot ijs. 

Het schoolfeest was toen jammer genoeg gedaan. 

En onze school ging weer in de juiste baan. 

Liene & Romy B. - 4A 

Op 28 mei vertrok het meisje naar het langverwachte schoolfeest van ’t Klavertje. Haar 

vriendin zag haar voorbij fietsen en wou weten waar ze naartoe ging. Het meisje 

vertelde dat ze naar het schoolfeest ging. Dit was haar vriendin helemaal vergeten. De 

twee meisjes besloten samen naar school te gaan.  

Eindelijk waren ze aangekomen. Ze moesten zich nog haasten, want ze waren bijna te 

laat. Snel, snel liepen ze naar de klas. Daar kleedden ze zich om. Terwijl ze op hun beurt 

moesten wachten, mochten ze van de juf een beetje knutselen. Dat doosje vouwen 

was niet zo gemakkelijk als het eruit zag. Maar met wat hulp lukte het al snel. Van al 

dat lopen kregen ze wel dorst. Tijdens de pauze konden ze al wat drinken en eten.  

Opeens verschenen alle juffen en meesters op het podium voor hun special act. Het 

was wel grappig om te zien. Na de pauze waren zij aan de beurt. Ze moesten dansen 

op GREASE. Het dansje lukte super goed. Ook de jongens hadden echt hun best 

gedaan. Het dansen was voorbij. Gelukkig maar… Nu snel omkleden en dan spelen 

maar. De kinderen van het zesde hadden zelf een spelletje gemaakt. Wat zagen die 

er leuk uit! Als de kaart van de meisjes vol was, mochten ze een prijs kiezen. Gelukkig 

waren er zó veel vrijwilligers om de juffen en meesters te helpen, want met het warme 

weer had iedereen erg veel dorst.  

Nu was het stilletjes tijd om terug naar huis te gaan. De meisjes sprongen op hun fiets 

en besloten samen terug te gaan. Het was een dag die ze niet snel zouden vergeten!! 
Zeynep - 4A 

HET FOUTE SCHOOLFEEST 



 

 

 
 

3 juni 2016 om 9 uur gingen de kinderen van het 3de en 4de naar 

de Olmense Zoo in Olmen. 

 

We vonden het raar dat daar apen zaten die zongen voor ons. 

Ik vond het cool om boven de beren en wolven te zitten. 

De hyena was een echte artiest. 

De apen gooiden uitwerpselen en stenen,  dat vonden we niet fijn. 

Pauwen liepen ook vrij rond. 

Een papegaai schold ons uit, dat was grappig.  

 

Onze koek gingen we bij de leeuwen opeten. 

Het middageten aten we in het restaurant. 

Kom zeker eens een kijkje nemen. 

 

Ruben – 4B 

 

 

 
We zijn 3 juni naar de Olmense zoo geweest. We hebben er zo goed als alle dieren gezien.  

Het 3de leerjaar en het 4de zijn samen met de bus naar Olmen gereden, de andere leerjaren 

deden iets anders.  

We hebben de dieren die in de grote open wereld wonen gezien .    

Bijvoorbeeld: leeuw, giraf. 

Dan zijn we naar de kangoeroes en beren gegaan, maar het is nog niet gedaan hoor. 

Er was nog een groot gebouw met zo goed als alle vogels en er was een  kleine grot met 

vleermuizen! Maar toen was er nog iets.  

Voor we naar de vogels gingen, was er een show, een soort circus met een paar paarden, 

lama’s en honden. 

Maar ja, nu was het einde van de wandeltocht door de Olmense zoo. 

Oh ja, voor ik het vergeet!  We hebben bijna allemaal een souvenir gekocht. 

 

Christos – 4B 

 

 

 

 

Helaas wonnen we het K3-optreden niet.  De gelukkige is een school in Middelburg. 

Toch willen we iedereen die aan de inzameling meewerkte van harte danken!!! 

Onze school verzamelde 738kg batterijen!   

De natuur zal ons dankbaar zijn. 

Batterijen mogen ook in de toekomst nog steeds  

binnengebracht worden. 

 

  

 

 

NAAR DE OLMENSE ZOO 

INZAMELING  BATTERIJEN 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



OUDERVERENIGING 
 

 

De oudervereniging van Steenoven heeft dit schooljaar het afdak vergroot.  

Dankzij de opbrengst van het ontbijt hebben zij dit kunnen verwezenlijken.   

Als jij ook graag wil meewerken,  contacteer dan Evi Noels (mama van Senne en Robbe Vaes). 
 

De oudervereniging van ‘t centrum heeft met de opbrengst van de smuldag een 

hindernissenparcours gefinancierd. Samen met een gift van de CERA-vennootschap 

wordt dit gerealiseerd tijdens de vakantie. De kinderen zullen zich tijdens de speeltijd  

kunnen uitleven. 

Wil je meewerken met de oudervereniging van ‘t centrum, neem dan contact op met Kaatje 

Tielens (mama van Jitske Aerts). 

 
  

 
 

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. 

Vergeet ook niet een nieuw GSM-nummer door te geven zodat we bij ziekte van je kind steeds  

iemand kunnen contacteren. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 : ………………………………………………………………………………        

                          

  
 

leerlingen, leerkrachten, schoolbestuur, oudervereniging en ouders ! 

DANK voor de inzet, ieder op zijn terrein en in  

het belang van onze kinderen !  

       

DANK AAN ALLE SCHOOLBETROKKENEN : 

 


