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niet alleen maar vér-reizen,
het kan ook thuisblijven zijn,
er een rustig ritme op nahouden,
niet in een paar happen
ons ontbijt naar binnen werken,
aandachtig de vogels beluisteren
die zingend de nieuwe dag begroeten,
rustig kuieren in onze woonplaats en tuin.

We kennen ook de wijsheid :
“We reisden om te leren … dat we evengoed
thuis konden blijven”.
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Einde schooljaar ….

Tijdens de laatste week van de toetsen was het puffen en blazen. Niet alleen voor de
toetsen maar ook omdat het tropisch warm was. Op donderdag 22 juni, de warmste
dag van het jaar tot nu toe werden de ganse dag waterspelletjes uitgetest. Allemaal
blije gezichten en natte kleren!
Nu is het tijd voor de kinderen en leerkrachten om de riem er af te gooien. Gans
het schooljaar hebben ze het beste van zichzelf gegeven.
Niet enkel rekenen en taal wordt er geleerd in de school. Tijdens klasgesprekken
worden vragen behandeld waarmee kinderen zitten en proberen zo sommige
gebeurtenissen een plek te geven. Door mee te doen aan allerlei acties die door de
media worden gepromoot, leren de kinderen veel over het werkelijke leven:
- Rode neuzen actie
-

Pet op tegen kanker
Sammy pet (voor sport)

-

Bednet

-

…

De volgende twee maanden kunnen de kinderen zich uitleven op hun eigen tempo. De
ene gaat op kamp met de Chiro of scouts, anderen gaan op vakantie met het gezin of
blijven gewoon thuis en spelen samen en genieten van elkaar.
Hopelijk kunnen we nog veel waterspelletjes spelen om af te koelen.
Allemaal blije gezichten.

Een fijne vakantie,
Richard
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OPENKLASDAG
CENTRUM & STEENOVEN

De klas waar je kind terecht komt volgend
schooljaar wordt opengesteld op
WOENSDAG 30 augustus 2017 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 vrijdag
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 3 t/m 5 juli
 van 24 t/m 31 augustus

9.00-12.00 uur
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 !!

INSTAPPERTJES

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
&
STEENOVEN

* rapport 27.11.17 - oudercontact 28.11.17
* rapport 19.03.18 – oudercontact 20.03.18
* rapport 29.06.18

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
&
STEENOVEN

* 14.11.17
* 12.06.18

VAKANTIEREGELING & VRIJE DAGEN 2017-2018
Vrijdag 29.09.17 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen
Herfstvakantie van ma. 30.10.17 t/m zo. 05.11.17
Woensdag 06.12.17 : lokale verlofdag
Kerstvakantie van ma. 25.12.17 t/m zo. 07.01.18
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

TE ONTHOUDEN DATA
01.09.17
27.09.17
28.09.17
14.10.17
18.10.17
19 + 20.10.17
20.10.17
27.10.17
01.12.17
20 + 21.12.17
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

eerste schooldag
klasfoto’s
schoolreis kleuters - 2 vestigingen
smuldag centrum
grootouderfeest Centrum
grootouderfeest Steenoven
herfstwandeling 5-6
herfstwandeling 1-2-3-4 2 vestigingen
sint op bezoek
kersttoneel 6de lj.
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

CULTURELE ACTIVITEITEN 2017-2018
THEATERVOORSTELLINGEN
* kleuters + lager 2 vestigingen
verteltheater “De Belleman”
* 1ste leerjaar Centrum
* 1ste + 2de leerjaar Steenoven
* 2de leerjaar Centrum
* 3de en 4de leerjaar Centrum + Steenoven
* 5de leerjaar
* 6de leerjaar

22.03.18 op school
23.10.17
14.03.18
12.03.18
26.02.18
27.03.18
26.02.18

GYM LAGER

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).

GYM KLEUTERS

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 ?

1ste - 2de leerjaar centrum
3de - 4de leerjaar centrum
5de – 6de leerjaar centrum
Kleuters centrum

14.09.17 - 19.30 uur
07.09.17 – 19.30 uur
06.09.17 – 19.30 uur
12.09.17 - 19.30 uur



Steenoven – lager en kleuters

Centrum :

05.09.17 – 19.30 uur

25-10-17 13-12-17 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

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 2017-2018 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.

Dank aan de vrijwilligers!
Sinds kort kan de school rekenen op enkele vrijwilligers.
Als de kinderen voor de verkeerslessen naar het verkeerspark in Beverlo gaan, kan de
juffrouw rekenen op extra begeleiding.
Marina, Ingrid en Johan zijn verscheidene keren meegegaan.
Als kinderen een uitstap hebben met de auto of fiets kunnen we gelukkig ook nog
steeds rekenen op vrijwillige chauffeurs, begeleiders.
Iedereen die zich hiervoor inzet, een welverdiende dank je wel!

Oproep voor vrijwilligers!
De school wil graag nog op enkele extra enthousiaste vrijwilligers rekenen.
Als je meer wil weten wat er kan verwacht worden, kan je je naam doorgeven aan de
juf, meester of bij de directie.

3DE GRAAD EN 3DE LEERJAAR STEENOVEN
voor 12 12
De droogte, het verdriet, de pijn en de hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten…
Toen de leerlingen van het 5de leerjaar de reportage op Karrewiet zagen, wilden ze heel erg
graag hun steentje bijdragen. De leerkrachten en leerlingen van het 6de vonden dat een
heel goed idee en wilden zich ook graag inzetten voor dit goede doel. De kinderen hebben
op eigen initiatief allerlei klusjes gedaan tijdens de paasvakantie om zoveel mogelijk
centen in te zamelen voor 12 12.

Samen hebben onze kinderen wel

€ 361 opgehaald voor het goede doel!

Ook de klas van juf Shana (3de lj. Steenoven) heeft geld ingezameld en gestort. Hartelijk
bedankt aan alle ouders en familieleden die onze kinderen in hun actie gesteund
hebben!
Wij zijn erg trots op onze leerlingen!

Ze hebben een

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

van goud!

DE LEERLINGEN VAN HET VIJFDE BOUWEN EEN MUUR TEGEN PESTEN
Dit jaar deden we heel wat rond pesten.
We dansten met veel plezier “de move tegen pesten”.
De hele school deed mee!
Wat later hielden we met het vijfde leerjaar een kringgesprek over wat pesten
inhoudt, en wat het doet met ons. Het was niet gemakkelijk, maar het opende onze
ogen wel.
Met het vijfde leerjaar trokken we naar aanleiding van Ketnet “een smoel tegen
pesten”. Met deze foto’s maakten we de muur tegen pesten die je in de gang kan
bewonderen. Dit vonden we heel leuk, en anderzijds herinnert het er ons elke dag
aan dat we moeten blijven werken aan een fijne sfeer.
Om te kijken wat onze interessantste ervaringen waren dit schooljaar rond het
thema pesten, hielden we er allemaal een spreekbeurt over. We hadden het over
onze ervaringen, wat ons geraakt heeft, wat we geleerd hebben. Ieder deed het op
z’n eigen manier, en er zaten zeer originele zaken tussen: een slinger met op elk
reepje iets geschreven door elke leerling, een zelfgeschreven gedicht, prachtige
powerpoints, een quiz, … en soms pinkten we al eens een traantje weg. Het was
een mooie afsluiter van een heel jaar hard werken.
“Zich goed voelen, werkt beter!”
De leerlingen en juffen van het vijfde leerjaar.

Pestgedrag op school
hoofdpijn
en ook geen honger
je wil je niet aankleden
wordt met de minuut banger
je wil niet meer naar school
geen zin in weer een dag
vol met tegenslagen
en zonder een lach
je komt weer huilend thuis
een heleboel verdriet
ik vraag me af
wat is er mis
want troosten kan ik je niet
na enkele weken
durf je eindelijk een beetje praten
het gaat niet goed op school
lijkt of iedereen je is gaan haten
zelfs bij de juf
kan je niet terecht
ook in de klas
word je gepest
je weigert om te schrijven
wil die sommen niet maken
volgens haar moet je niet overdrijven
en gewoon je hersens kraken
woorden die pijn doen
een duw in je rug
alles om je aan het werk te krijgen
maar je doet niks terug
koppig word je genoemd
maar als ze eens wisten
als ze eens konden zien
wat er in je hoofd omgaat
dan zouden ze je begrijpen
misschien
(voorgedragen door Ann-Sofie)

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)

 adres

 telefoonnummer

volgende wijziging mee te delen :

 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 !

