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MAART

LENTE
Zoals ieder jaar weer opnieuw
zal de wereld ontwaken
na de kille, dorre winter
in bruin en zwart-wit.

De lente komt met bloemen.
Een waaier van kleur,
een feest om te zien.
De wereld leeft op.

Wij mogen samen genieten.
Wandelen door de regenboog
en bij elke voetstap
komt er weer een kleur omhoog.

2017

Beste ouders, sympathisanten,
Terwijl ik dit briefje schrijf, zie ik buiten het zonnetje schijnen. In de
tuin bloeien gele narcissen en paarse krokussen.
Na die zure winter doen de zonnestralen wonderen. Je wordt er blij
van, opgewekt.
Tijdens de wintermaanden waren er in school verschillende
hartverwarmende activiteiten:
- Kersttoneel opgevoerd door de kinderen van het 6de leerjaar.
- Gedichtenweek, met gedichten uitgezocht door de kinderen.
- Carnaval-week, met de gekste kleren en lachende gezichten.
- Sportactiviteiten in de sporthal voor kleuters en kinderen van het
lager.
- Alle lessen in de klassen die de kinderen stimuleren om creatief te
zijn, mee te denken, mee te werken om er iets tofs van te maken.
- …
De volgende maanden gaan er nog meer activiteiten plaatsvinden die
voor de kinderen inspirerend en uitdagend zijn.
Soms gaan deze lessen buiten de directe schoolomgeving door en voor
het vervoer en het begeleiden rekenen we af en toe op enkele
vrijwilligers, ouders en grootouders. Zij rijden met de auto of
begeleiden de kinderen met de fiets. Voor de mensen die zich hiervoor
vrijmaken een welgemeende dank. Hopelijk kunnen de kinderen in de
toekomst nog rekenen op jullie vrijwillige inzet.
Een andere groep vrijwilligers is het oudercomité. Op hun helpende
handen kunnen we steeds rekenen en hun financiële steun wordt ten
zeerste gewaardeerd.
Zo zijn jullie, vrijwilligers het zonnetje dat voor onze leraren en
kinderen hartverwarmend werkt.
Allen een fijne paasvakantie!
Richard

Omdat de verkeersveiligheid rond de school ook
voor jullie kind een belangrijke zaak is,
organiseerden we – samen met school en politie –
de “duimenactie voor Veilig Verkeer”.
En dit was een groot succes! De eerste dag werden
er redelijk wat rode duimen uitgedeeld, de
volgende dagen was dit opmerkelijk beter!
Kinderen waren enthousiast als mama/papa een
groene duim kregen en sommigen verzamelden ze
zelfs!

Daarom een welgemeende DANKJEWEL!
Dankjewel om te parkeren op de parking en met je kleuter over te steken aan het zebrapad!
Dankjewel om het uitstappen op de zoenzone vlot te laten verlopen!
Dankjewel om aan de achterkant voorzichtig te rijden en/of je auto iets verder te parkeren!
Dankjewel om mee te werken aan een veilige schoolomgeving!
Dankjewel om dit in de toekomst te blijven doen ;-) !

Om er op toe te zien dat we als ouders
hieraan blijven werken, zullen we na
de paasvakantie op regelmatige basis
“duimenacties” doen.

De oudervereniging

CENTRUM : 17.05.2017 van 18.00 tot 19.00 uur.
STEENOVEN : na telefonische afspraak met juf Ann : 011/572048.
De kleutertjes die in september 2017 instappen, kunnen samen met hun ouder(s)
naar de openklasdag komen in augustus. De juiste datum verschijnt in ’t Klavertje
van het 3de trimester.

24 - 28.04.17
06.05.17
20.05.17
25.05.17
02.06.17
16.06.17
21.06.17
27.06.17
29.06.17
30.06.17

zeeklassen 5+6
koude schotels Centrum
schoolfeest
eerste communie
schoolreis 1-2-3-4
schoolreis naar ’t Fonteintje - kleuters
afscheid 5-jarige kleuters (2 vestigingen)
afscheid 6de leerjaar
wandeling naar ’t Fonteintje – 1 -2-3-4
Pennenzakkenrock : 5-6
laatste schooldag

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

De zomervakantie begint op 30.06.17 om 12.00 uur

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

Met de Zomerbingel-apps kunnen kleuters, lagereschoolkinderen én ouders zich
tijdens de zomervakantie individueel of samen op een speelse manier voorbereiden
op het volgende schooljaar.






altijd en overal oefenen en spelen op de tablet
beschikbaar voor iOS en Android
geen internetverbinding vereist
mogelijkheid om het soort vragen af te stemmen op de bingel-resultaten van
het voorbije schooljaar
ontwikkeld in samenwerking met ouders

De foldertjes worden nog meegegeven met de kinderen.

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.
Zij krijgen een formulier mee dat de ouder invult en de dag nadien terugbezorgt
aan de leerkracht.
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.

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.

PMD moeten we 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!

Langlaufen
Ik vond langlaufen echt superleuk. Ook omdat we verkeerd zijn gelopen, vond
ik het echt heel leuk. Ik ben wel veel gevallen, maar dat was niet zo erg. Het
was wel kouder als twee jaar geleden. Maar ik had niet het gevoel dat het
kouder was, want ik was warm aan. We waren wel wat later thuis als gepland.
Dat was wel een nadeel, maar een voordeel was dat we hierdoor de volgende
dag geen toets kregen! Langlaufen was echt super!

NETBAL
Vrijdag 10 maart gingen we netballen met het zesde leerjaar! Ik vond dat echt
leuk. We hebben ons best gedaan, maar we hebben helaas niet gewonnen. Dat is
niet zo erg, het belangrijkste was dat we plezier hebben gemaakt! Het was echt
heel tof !!!

Spelletjes in school
We hebben bij techniek zelf een spel moeten ontwerpen. Dat spel moesten we dan dinsdag
14 maart gaan spelen met het eerste en het tweede leerjaar. Donderdag 16 maart moesten we
dat samen met het derde, vierde en het vijfde leerjaar spelen. Het was heel leuk om je eigen
spel te tonen aan andere kinderen.
Als de kinderen elke keer dat ze kwamen 1 euro moesten betalen, hadden we zeker wel 30 euro
verdiend. Natuurlijk hebben ze geen geld moeten betalen, maar het was wel een groot succes!

Bedankt, Jinte (6A) voor de mooie verslagjes. Journalist in spé?

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 kinderen 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.

Tijdens allerlei activiteiten worden er ouders gevraagd om mee te gaan of mee te
rijden met een groep kinderen.
Meestal lukt dit, maar toch gebeurt het wel eens dat er een auto te weinig is, geen
begeleider, geen extra hulp.
Daarvoor zou ik graag een beroep willen doen op mensen (jong gepensioneerden,
grootouders, ouders, …) die zich gemakkelijk kunnen vrijmaken. Als ik dan hulp nodig
heb, kan ik snel deze personen aanspreken om mee te gaan of mee te werken. (een
soort van reservelijst)
Als jij je gemakkelijk kan vrijmaken, laat mij dit dan weten met onderstaand
strookje en dan contacteer ik jou als de kinderen, de klas je hulp kan gebruiken.

Ik, …………………………………………………………………… ouder, grootouder,
andere relatie (……………………………………………………………)
van (naam van het kind) ……………………………………………………………………………Klas …………………
van (naam van het kind) ……………………………………………………………………………Klas …………………
van (naam van het kind) ……………………………………………………………………………Klas …………………
van (naam van het kind) ……………………………………………………………………………Klas …………………
kan mij gemakkelijk vrijmaken om mee te gaan met allerlei uitstappen, activiteiten.
Telefoonnummer : ……………………………………… Mailadres : …………………………………………………………
De directie zal jou snel contacteren voor verdere afspraken.

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 : ………………………………………………………………………………

