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Beste ouders,
Een vijfentwintigtal jaar geleden kwam René, onze klusjesman als jonggepensioneerde hier
in school binnengewandeld om eens een klusje op te knappen. Dit ene klusje werd een
tweede en al snel werd hij onze vaste klusjesman.
Langzaamaan werd ’t Klavertje voor hem een tweede thuis. Omstreeks 8.00 uur stond hij al
klaar om de kegels buiten te zetten. Om 12.00 uur ging hij even naar huis om samen met
zijn vrouw Jeanette te eten. En na school kon je nog rekenen op hem tot ongeveer
16.30 uur.
René kon je regelmatig vinden aan de computer in het leraarslokaal. Zo was hij steeds
aanspreekbaar om vlug een klein klusje te herstellen.
Tijdens de vakanties was hij druk bezig met grotere klussen, verfwerken, aanpassingen, …
Als een leerkracht tijdens de vakantie of in het weekend naar school ging om lessen voor te
bereiden, dan was je er zeker van dat je een bezoekje kreeg van René. Eventjes
bijbabbelen …
Bij de grotere schoolactiviteiten was René ook niet weg te denken. Zijn auto stak altijd vol
met werkmaterialen en een gaatje boren of een plank zagen was nooit een probleem.
Zo konden we ook rekenen op hem voor het schoolfeest, kersttoneel, smuldag, ontbijt, …
maar ook als bezemwagen als de kinderen met de fiets eropuit trokken.
Op ’t einde van het schooljaar gaven we René ook steeds een rapport. Maar dat zag er nooit
goed uit. De leden van de examencommissie vonden steeds wel enkele tekorten zodat hij
het schooljaar moest overdoen!
We wilden hem gewoon niet missen.
Sinds dit schooljaar heeft René zijn “pensioen” aangevraagd. Voor één keer zullen we hem
dan toch een goed rapport moeten geven en hij studeert af met maxima cum laude
(grootste onderscheiding met applaus van de examencommissie: alle kinderen en personeel).
René, bedankt voor je niet aflatende werklust! We hopen dat je ons nog dikwijls een
bezoekje gaat brengen en wensen je samen met je gezin nog heel veel mooie tijden.

Richard

CENTRUM : 02.05.2018 van 18.00 tot 19.00 uur.
STEENOVEN : na telefonische afspraak met juf Ann : 011/572048.
De kleutertjes die in september 2018 instappen, kunnen samen met hun ouder(s)
naar de openklasdag komen in augustus. De juiste datum verschijnt in ’t Klavertje
van het 3de trimester.

05.05.18
10.05.18
26.05.18
01.06.18
20.06.18
22.06.18
25.06.18
27.06.18
28.06.18
28.06.18
29.06.18

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 = aangepaste datum
schoolreis 5+6
wandeling naar ’t Fonteintje – 1 t/m 4 2 vestigingen
laatste schooldag

Paasvakantie van ma. 02.04.18 t/m zo. 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

De zomervakantie begint op 29.06.18 om 12.00 uur

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

De oefenblaadjes van de Vakantiekalenders zijn de ideale voorbereiding voor het volgende
schooljaar van je kinderen. Op een speelse manier oefenen ze op leerdoelen en eindtermen.






Altijd en overal oefenen en spelen op de tablet
Geen internetverbinding vereist
Inclusief leuk familiespel met vragen op verschillende niveaus
Digitaal oefenen op taal, spelling, wiskunde, WO ...
Mogelijkheid om het soort vragen af te stemmen op de bingel-resultaten van het voorbije
schooljaar

De vakantiekalenders kunnen besteld worden voor kleuters die naar het eerste
leerjaar gaan en voor alle leerjaren van het lager onderwijs.
De foldertjes worden nog meegegeven met de kinderen.

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!

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.

Dit jaar steunen we de Sint-Vincentiusvereniging. Het is een vrijwilligerswerking
die gratis hulp- en dienstverlening geeft aan kansarmen.
De werkingsgebieden van Sint-Vincentius komen neer op :
* bijstaan : bv. een luisterend en bemoedigend oor bieden;
* van voedsel voorzien : voedselpakketten worden elke eerste donderdag van de
maand bedeeld.
Leerlingen en personeel zamelden allerlei etenswaren in die we graag
aan hen schenken. Ook de opbrengst van onze sobere maaltijd (soep)
komt ten goede van Sint-Vincentius.
We danken iedereen die aan deze geslaagde actie meewerkte!

Juf Shana van 3S&4S - Steenoven en partner Andy werden op 7 maart ll. de trotse ouders
van hun dochtertje, Morgane.
Hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie alle geluk toe!

Na het kersttoneel is er een blauwe damesjas van Esprit gevonden. Van één van de mama ‘s
van onze leerlingen ???

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.

Maike Vanlook zorgde jaren met veel toewijding voor onze vestiging Steenoven.
Helaas verlaat zij ons eind juni, wij zullen haar missen!
BEDANKT voor alles, Maike!
Zij helpt ’s middags de kinderen in de eetzaal, doet bewaking en poetst.
Wij zoeken iemand die vanaf september 2018 deze taken op zich wil nemen, 4 keer
per week 1,5 uur, tegen een vrijwilligersvergoeding.
Iemand interesse ? Laat ons iets weten met onderstaand strookje en de directeur
contacteert jou voor een afspraak.
Ik, …………………………………………………………………… ouder, grootouder,
andere relatie (……………………………………………………………)
van (naam van het kind) ……………………………………………………………………………Klas …………………
van (naam van het kind) ……………………………………………………………………………Klas …………………
van (naam van het kind) ……………………………………………………………………………Klas …………………
Telefoonnummer : ……………………………………… Mailadres : …………………………………………………………
wil graag een afspraak i.v.m. het vrijwilligerswerk

20.06.18
afscheid 5-jarige kleuters - 2 vestigingen
27.06.18
afscheid 6de leerjaar = AANGEPASTE DATUM
Wegens verbouwingen gaan deze vieringen door in het Brigidahuis.

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 : ………………………………………………………………………………

