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De lente komt tot leven.
De wereld krijgt meer kleur.
De bloemen bloeien uit hun winterse schelp.
De bomen groeien.
De zee maakt enorme golven.
De gouden zonnestralen verwarmen de vleugels van een lijster
en de liefde laat mensen zweven.
De lente komt tot leven
en de dieren worden wakker met een fris fleurig windje.

Respect
Beste ouders,
In januari hebben we in de school met alle kinderen gewerkt rond respect.
Vooraf hebben jullie ouders samen met jullie kinderen thuis hierover gesproken en een woordspin
gemaakt. Ik heb vele woordspinnen gelezen en ik was verwonderd van de vele reacties die jullie samen
met je kinderen neerschreven.
De week nadien hebben de kinderen in de klas hierover geleerd, gesproken, getekend, gezongen,
gedanst...
Zij leerden ook het liedje “Vrolijke vrienden” en oefenden keihard het dansje “Move tegen pesten”.
Tijdens de respectdag werd het gedicht van respect voorgedragen door de leerkrachten.
’s Avonds zongen en dansten de kinderen het aangeleerde liedje en dansje.
Ik kreeg er rillingen van hoe enthousiast de kinderen meededen. Dit samenhorigheidsgevoel moeten we
blijven vasthouden. Het begin van een respectvolle toekomst…
De kinderen maakten samen met de juf of meester een samenvatting van wat ze deden tijdens de week
van respect. De ict-coördinator heeft deze pagina’s gebundeld en op de website gezet. Ook kan je
enkele woordspinnen bekijken.
Iedereen, ouders, kinderen, juffen en meesters die hieraan meegewerkt heeft, wil ik van harte danken
voor de intense samenwerking.

Directeur Richard

PS: bekijk zeker de website!

27.04.2016 : van 18.00 tot 19.00 uur.
De kleutertjes die in september 2016 instappen, kunnen samen met hun ouder(s)
naar de openklasdag komen in augustus. De juiste datum verschijnt in ’t Klavertje
van het 3de trimester.












22.04.16
30.04.16
05.05.16
28.05.16
03.06.16
22.06.16
27.06.16
28.06.16
28.06.16
29.06.16

schoolreis kleuters (2 vestigingen)
koude schotels – centrum
eerste communie
schoolfeest (2 vestigingen)
schoolreis 1-2-3-4 (2 vestigingen)
afscheid 5-jarige kleuters (2 vestigingen)
Kia-D-Max 5-6
Kia-D-Max 3-4
schoolreis 5-6
afscheid 6de lj.






Weekend Hemelvaart van do. 05.05.16 t/m zo. 08.05.16
Pinkstermaandag : 16.05.16
Maandag 06.06.16 : lokale verlofdag
De zomervakantie begint op 30.06.16 om 12.00 uur

Voor informatie, ons schoolkrantje, de kalender en foto’s kunnen jullie terecht op
onze

Elk jaar vragen ouders naar een zinvolle bezigheid voor hun kinderen tijdens de
zomervakantie.
Om hieraan tegemoet te komen, bieden wij ook nu weer geheel vrijblijvend
vakantieblaadjes aan. Inschrijvingsformuliertjes worden bezorgd na het paasverlof.
Er kan besteld worden t/m 30 april. Prijs : € 7,50. De levering gebeurt in juni.

1) SCHOOLUREN
IEDEREEN = KLEUTERS + LEERLINGEN LAGER komen OP TIJD naar school !
(OOK OP DE WIJK !)
Het is enorm storend als kinderen later de klas binnenkomen !
Laatkomers in ’t centrum moeten de directie op de hoogte brengen waarom ze te
laat zijn !
Denk eraan dat het 2 minuten vroeger belt dan het eigenlijke schooluur !
2) SCHOOLPOORTEN
Omwille van de veiligheid worden de schoolpoorten onmiddellijk gesloten na het
belsignaal (centrum & Steenoven).
De kinderen die ’s middags naar huis gaan, mogen terug binnenkomen
via de poort aan het paadje die om kwart voor 1 geopend wordt (centrum).
3) AVONDRIJEN CENTRUM
Spreek goed af met je kind welke rij het moet nemen !
Kinderen wiens ouders niet op de parking staan, worden
door de leerkrachten terug meegenomen en wachten in de hal.
1. Rij naar de parking
2. Rij naar de Laakstraat
3. Rij naar Koersel-Dorp via het paadje
4. Rij naar de Pastorijstraat

4) MEDICATIE
Indien je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen kan dit alleen
als het “Attest van medicatietoediening” in het bezit is van de leerkracht.
Dit formulier wordt ingevuld door een arts. De ouder vult de naam (namen) in van
de leerkracht(en) die het geneesmiddel mag (mogen) toedienen. Het attest wordt
ondertekend door de arts en een ouder.
5) IETS VERLOREN ,,,
Ieder jaar worden er in de school allerlei voorwerpen verloren en gevonden.
Schrijf op brooddozen, koekjesdozen, etiketjes van turnkledij, jassen, mutsen…
de naam.
Alleen op deze manier kunnen we de gevonden spullen makkelijk aan de eigenaar
terugbezorgen. Ouders en leerlingen die iets kwijt zijn, kunnen steeds terecht in het
secretariaat om te snuffelen tussen de gevonden voorwerpen.
6) BRIL GEVONDEN ,,,
Op de parking aan de kerk werd een meisjesbril met rood/paars montuur gevonden.
Deze is af te halen in het secretariaat van de school.

BEBAT daagt alle Vlaamse lagere en kleuterscholen uit om
gebruikte batterijen in te zamelen in de periode van 21 maart 2016 tot en
met 20 mei 2016.
De inzet? Een exclusief concert van K3 op onze school!
Heel de school moet zoveel mogelijk gebruikte batterijen inzamelen tussen
21 maart 2016 tot en met 20 mei 2016. De school die het grootste gewicht
gebruikte batterijen heeft ingezameld wint het concert.
En als wij het concert niet winnen, dan wint de natuur!
De BEBAT-inzameltonnen staan in de hal!
Veel succes!

In onze school willen we bewust omgaan met afval.
Toch blijft er nog een hoop restafval achter.
Gelieve daarom één

vuilniszak mee te geven aan elk kind.

In het verleden werd plastiek aan de scholen opgehaald.
Vanaf nu moeten we PMD sorteren in blauwe zakken,
zoals we dat thuis doen.

Misschien zijn er ouders die blauwe

zakken teveel hebben.

Deze zijn altijd welkom. Alvast hartelijk dank!

Een KISS & RIDE STROOK is een
zone waar ouders stoppen met de
wagen om er hun kinderen af te
zetten.
Ouders, blijf niet langer dan nodig
staan om je kind af te zetten,
principe is dat je achter het stuur
van je voertuig blijft zitten.

Ouders die hun kinderen naar/van de poort willen
begeleiden, moeten hun auto aan de kerk parkeren.

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 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 : ………………………………………………………………………………

