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VOORWOORD 
 
 
 
Beste mensen, 
 
Met ons schoolkrantje “ ’t Klavertje “ willen wij jullie op de hoogte houden van het 
dagelijkse leven in onze school. In de loop van het schooljaar zal je kind nog enkele 
aanvullingen meebrengen die je best samen bewaart. 
Hierin staan ook afspraken die bij het schoolreglement horen.  
Misschien beantwoordt ons schoolkrantje niet al je vragen; aarzel dan niet om 
contact op te nemen met de klassenleraar of de directie. Een tijdig gesprekje kan 
vaak problemen voorkomen.  
 
 
Onze school “ ’t Klavertje “ bestaat uit twee vestigingen : 
 
Vestiging Centrum – Kerkplein 40, met kleuterklassen en lagere schoolklassen. 
 
Vestiging Steenoven – Ploegstraat 8, met kleuterklassen,  een eerste, tweede, 
derde en vierde leerjaar. 
 
 
Wij danken alle ouders voor hun vertrouwen en wensen hen en de kinderen een 
aangenaam schooljaar toe. 
 
Richard Vanhoudt 
Directeur  
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HET SCHOOLTEAM  
                         

 Tel. 011/422396                            
 
 
 

 
 

LAGER ONDERWIJS 
 

1A 
1A 
Ondersteuning rekenen en taal 

VANHEERS Evi 
BELLINKX Tony 

eviv@vbskoersel.be 
tonyb@vbskoersel.be 

   

1B NEYNS Bruno brunon@vbskoersel.be 
   

2A JANSSENS Krista   kristaj@vbskoersel.be 
   

2B PLEES Mariëlle   mariellep@vbskoersel.be 
   

2B 
Ondersteuning rekenen en leestraining 

VANDEBROEK Marijke  marijkev@vbskoersel.be 

   

3A CAUBERGS Linda  lindac@vbskoersel.be 
   

3B VRANCKEN Carina   carinav@vbskoersel.be 
   

3B 
Ondersteuning 3de leerjaar 

CONVENTS Patricia   patriciac@vbskoersel.be 

   

4A MANNAERTS Ashley ashleym@vbskoersel.be 
   

4B LEMMENS Ilse   ilsel@vbskoersel.be 
   

5A  VANMEERT Joyce  joycev@vbskoersel.be 
   

5B GIELIS Ragna ragnag@vbskoersel.be 
   

6A VANSWEEVELT Katrien katrienv@vbskoersel.be 
   

6B  BRANDS Nele   neleb@vbskoersel.be 
   

Zorgleerkracht 
+ ondersteuning 

MIVIS Katrijn klavertjezorg@vbskoersel.be 

   
   

L.O.-leerkracht CAERTS Jelle   jellec@vbskoersel.be 
   
   

Juf Katrien Vansweevelt (6A) en juf Tine Vandeuren (4A) zijn in  
zwangerschaps- / ouderschapsverlof. 
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KLEUTERONDERWIJS 

 

2,5-j. - Instapklasje BOGAERTS Dominique dominiqueb@vbskoersel.be 
   

3-j. PHILIPS Reinhilde reinhildep@vbskoersel.be 
   

3-j. MAEGH Katrijn katrijnm@vbskoersel.be 
   
   

4-j. KUMPEN Ann annk@vbskoersel.be 
   

4-j. JANSEN Kelly kellyj@vbskoersel.be 

   

5-j. STEYAERT Christine christines@vbskoersel.be 
   

5-j. VERBOVEN Isabel isabelv@vbskoersel.be 
   

Zorgleerkracht PUT Christine zorgkleuters@vbskoersel.be 
+ ondersteuning + kleutergym 
   

Kleutergym LAMOTTE Chiara 
BARBIERI Elisa 

chiaral@vbskoersel.be 
elisab@vbskoersel.be 

   

Kinderverzorgster BRUELEMANS Saartje saartjeb@vbskoersel.be 
 

 
 
                    Tel. 011/572048 
 
 
 
 
 
LAGER ONDERWIJS 
 

1S + 2S GIELIS Nele neleg@vbskoersel.be 
   

3S + 4S VANDERVOORT Shana shanav@vbskoersel.be 
   

Zorgleerkracht  
+ ondersteuning 

MIVIS Katrijn klavertjezorg@vbskoersel.be 

   

Ondersteuning BILTEREST Fran franb@vbskoersel.be 
   

L.O.-leerkracht CAERTS Jelle   jellec@vbskoersel.be 
 

KLEUTERONDERWIJS 
 

2,5- + 3-j. GIJBELS Ann anng@vbskoersel.be 
   

3- + 4-j. VANSTRAELEN  Nadine nadinev@vbskoersel.be 

   

5-j. PUT Hilde hildep@vbskoersel.be 
   

Kleutergym PUT Christine christinep@vbskoersel.be 
   

Zorgleerkracht 
+ ondersteuning 

 zorgkleuters@vbskoersel.be 
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ICT-COORDINATOR 
 COOMANS Marc ict1@sgvbb.be 

INTERNE PREVENTIEADVISEUR 
 JACQUELOT Hélène preventie@sgvbb.be 

SECRETARIAAT 011/422396   
 VANZEIR Rina  klavertje@vbskoersel.be 
 HEEREN Kelly klavertje@vbskoersel.be 

DIRECTIE 011/422396   

 
 

 

VANHOUDT Richard  
0472/654323 

directie@vbskoersel.be 
 

 

ZORGLEERKRACHTEN  
 

Indien er problemen zijn met je kind(eren) kan je na afspraak terecht bij onze 
ZORGLEERKRACHTEN : 
 
                Lager : juf Katrijn Mivis  
                                        klavertjezorg@vbskoersel.be 
       
   Kleuters : juf Christine  Put  
      zorgkleuters@vbskoersel.be 
        
                      Een afspraak kan ook telefonisch gemaakt worden op het nummer  
      van de school  : 011/422396. 

KINDERVERZORGSTER IN DE KLAS 
 

De kinderverzorgster helpt de kleuterleidster in de klas en is zeker een extra steun 
en hulp bij de opvang van de kleinste kleutertjes. 

HET BESTUURSCOMITE 
 
 
Het bestuurscomité van Koersel-Stal vergadert onder het voorzitterschap van Heidi Leonard. Het 

bestuurscomité maakt uit van vzw KOBeL. 

DE OUDERVERENIGING 
 

 
De oudervereniging wil de goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie 
ondersteunen en verder uitbouwen.  Ze helpt ook bij het organiseren van een aantal activiteiten  
nl. smuldag, ontbijtactie, schoolfeest, … 
De oudervereniging vergadert een aantal keren per jaar. 
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HET CLB 
 
 
Openingsuren  Vrij CLB Limburg is gesloten  

(schooljaar 2019-2020) 
Maandag 8.30u –12.30u, 17.00u –19.00u  Op zaterdagen en zondagen 

 en op de wettelijke en decretale feestdagen 
Dinsdag  8.30u –12.30u, 13.00u –17.00u  Decretale feestdag: 11 juli 2020 
Woensdag 8.30u –12.30u, 13.00u –16.00u  Tijdens de kerstvakantie van 24/12/2019 t.e.m. 02/01/2020  
Donderdag 8.30u –12.30u, 13.00u –17.00u  Tijdens de paasvakantie van 8/04/2020 t.e.m. 15/04/2020 
Vrijdag  8.30u –12.30u, 13.00u –16.00u  Tijdens de zomervakantie van 15/07/2020 t.e.m. 14/08/2020 
 
We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken 
samen met de school, maar we behoren er niet toe.  
Waarvoor kan je bij ons terecht  
 
Je kan naar het CLB 

 als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 
 als je kind moeite heeft met leren; 
 voor studie- en beroepskeuzehulp; 
 als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ; 
 als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; 
 met vragen over inentingen. 

 
Je kind moet naar het CLB 

 voor het systematisch contactmoment; 
 als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); 
 voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; 
 om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; 
 bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair 

onderwijs. 
 

Onze werking is op deze manier georganiseerd:  
 
We werken met een onthaalteam per school.  
 
Je kan dit team bereiken via mail: beringen@vrijclblimburg.be,  
of telefonisch op het CLB: 011/45 63 10 
 
Adres:  Vrij CLB Limburg Afdeling Beringen S 

Sint-Catharinastraat 8 
3580 Beringen 

 
De hele werking kan je gedetailleerd lezen op de website van de school 
:  www.vbskoersel.be 
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DE ALLERKLEINSTEN 
 

 Probeer ervoor te zorgen dat je kind ZINDELIJK is voor het naar school komt. 
 Begin de eerste schooldagen mogelijk met halve dagen.  
 Neem KORT en vriendelijk afscheid. 
 Zorg ervoor dat je kind kledij draagt die het zelf gemakkelijk aan en uit kan trekken. 
 Steek in zijn tas: een gezond tussendoortje en een reservebroekje; zo wordt een 'ongelukje' 

geen drama.   
Geef a.u.b. niet te veel mee om tijdens de speeltijd te eten;  
1 stukje fruit of 1 koek is zeker voldoende.  
 

 
 

DE KLEUTERS 
 
Spelen is leren, door zijn spel ontwikkelt de kleuter zich. 
Als kinderen "te vroeg" iets correct moeten doen, verliezen ze de belangstelling die ze er 
vooraf voor hadden. Kinderen onder druk zetten heeft vaak het tegenovergestelde effect.  
 
DAAROM SCHEPT DE SCHOOL RUIMTE VOOR           

 eigen tempo;  
 eigen mogelijkheden; 
 eigen belangstelling.  
 

DE KLEUTER HEEFT BEHOEFTE AAN 
 uitbreiding van zijn ervaringswereld;  
 actief bezig zijn en bewegen; 
 spel met leeftijdgenootjes;  
 vrij spel met allerlei voorwerpen;  
 het verwoorden van zijn gevoelens.  

 
DE KLEUTER MOET 
 zich leren goed voelen in een groep kinderen;  
 zich leren aanpassen aan vreemde situaties;  
 leren omgaan met volwassenen die andere eisen  

stellen dan zijn ouders;  
 leren zelfstandig worden;  
 zich voorbereiden op de lagere school;  
 zich leren concentreren; 
 leren opdrachten te begrijpen en juist uit te voeren.  
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 Ouders, laat daarom je kind regelmatig naar school komen. Zo moet het zich niet telkens 

opnieuw aanpassen na een periode van afwezigheid. Kom een kleuter OP TIJD afhalen. 
  

 Zorg dat je kind niet met een lege maag naar school komt. Geen snoep meegeven, wel fruit of 
een droge koek. 
 

 Zet in muts, jas, sjaal, handschoenen, tasje, OP BROODDOOS EN DRINKBEKER, ....  
de naam van je kind. 
 

 Een ziek kind houdt men best thuis. 
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WANNEER GYM VOOR DE KLEUTERS ? 

 
 

 
 
 

CENTRUM  
 
Klas van juf   
Dominique  woensdag/donderdag     
Reinhilde  maandag/donderdag 
Katrijn  maandag/donderdag      
Ann maandag/donderdag     
Kelly maandag/donderdag     
Christine  maandag/donderdag      
Isabel maandag/donderdag     
 

  
 STEENOVEN 
  
   Klas van juf 
    Ann          dinsdag/vrijdag 
   Nadine    dinsdag/vrijdag 
   Hilde       dinsdag/vrijdag 

                      

 

BEWEGINGSOPVOEDING LAGER 
  
 

 

D A G E N  WAAROP BEWEGINGSOPVOEDING WORDT GEGEVEN 
     

CENTRUM 1+2 dinsdag/vrijdag STEENOVEN 1S+2S+3S+4S   maandag/woensdag 
 3 donderdag/vrijdag   
 4 dinsdag/donderdag   
 5+6 maandag   

 

 
Tijdens het schooljaar wijzigen de L.O.-uren omdat de kinderen beurtelings gaan zwemmen.  

De leerkrachten houden jullie op de hoogte. 

AFSPRAKEN GYMLESSEN 
 
 

Respecteer volgende afspraken zodat de gymlessen veilig en vlot kunnen verlopen.   
 

Van toepassing voor de kleuters en het lager : 
 

 Lange haren in een staart 
 Geen juwelen (oorbellen, ringen, armbanden, halssnoeren, …) 
 Gemakkelijke kledij om vlug om te kleden (jogging, sweater, T-shirt, …) 
 Aangepaste turnkledij 
 lager : T-shirt van de school (€ 8,50) - zwarte short -  sportschoenen  
 kleuters : gemakkelijke broek 

 Overal naam in noteren 
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ZWEMMEN 
Elke zwembeurt kost € 2,00 – vervoer inbegrepen.  Het is verplicht om een badmuts te dragen in 
de kleur die past bij de zwemprestaties.   
Deze kost € 1,00 en komt op de schoolrekening.  Ook moeten de jongens een aansluitende 
zwembroek dragen (geen zwemshort) en de meisjes een aansluitend badpak of bikini.  Elke leerling 
heeft recht op 1 schooljaar gratis zwemmen. Dit zijn de leerlingen van het 6de leerjaar.  
 
 

Maand woensdag leerjaar 
september 4/9 Zwembad gesloten 
 11/9 5de leerjaar 
 18/9 6de leerjaar 
 25/9 5de leerjaar 
oktober 2/10 6de leerjaar 
 9/10 5de leerjaar 
 16/10 6de leerjaar 
 23/10 5de leerjaar 
november 6/11 6de leerjaar 
 13/11 4de leerjaar 
 20/11 4de leerjaar 
 27/11 conferentie 
december 4/12 4de leerjaar 
 11/12 4de leerjaar 
 18/12 3de leerjaar 
januari 8/1 3de leerjaar 
 15/1 3de leerjaar 
 22/1 3de leerjaar 
 29/1 2de leerjaar 
februari 5/2 2de leerjaar 
 12/2 2de leerjaar 
 19/2 2de leerjaar 
 26/2 krokusvakantie 
maart  4/3 1de leerjaar 
 11/3 1de leerjaar 
 18/3 1de leerjaar 
 25/3 1de leerjaar 
april 1/4 1+2de graad Steenoven 
 22/4 1+2de graad Steenoven 
 29/4 1+2de graad Steenoven 
mei 6/5 1+2de graad Steenoven 
 13/5 5 jarige kleuters 
 20/5 5 jarige kleuters 
 27/5 1+2de graad Steenoven 
juni 3/6 1+2de graad Steenoven 
 10/6 1+2de graad Steenoven 
 17/6 1+2de graad Steenoven 
 24/6 5 jarige kleuters 
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SCHOOLUREN EN AFSPRAKEN  
 
 

Vestiging Centrum – Kerkplein 40 
 

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag : 
8.40 uur – 12.15 uur   13.20 uur-15.15 uur 
 

Woensdag : 8.40 uur – 12.15 uur 
 

 Elke dag gaat de schoolpoort open om 8.20 uur,  vanaf dan is er toezicht. 
 
 

Vestiging Steenoven – Ploegstraat 8 
 

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag : 
8.40 uur - 12.15 uur 13.15 uur - 15.10 uur 
 

Woensdag : 8.40 uur - 12.15 uur 
 

Elke dag gaat de schoolpoort open om 8.20 uur,  vanaf dan is er toezicht. 

OP TIJD OP SCHOOL 
 
 

De poorten gaan dicht bij het 1ste belsignaal, dit is om 8.38 uur. 
 
 
Bij het 2de belsignaal staan de leerlingen in rijen. 
Zorg ervoor dat je kind(eren) tijdig op school is (zijn). 
Een leerling van het centrum die uitzonderlijk te laat komt, meldt zich steeds bij de directie of 
het secretariaat.  
De brief die je kind meebrengt, wordt door de ouder ingevuld en de schooldag nadien aan de 
leerkracht bezorgd.  
 
In de vestiging Steenoven meldt men zich in de Hondstraat als men uitzonderlijk  te laat is. 
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BRENGEN EN AFHALEN KINDEREN - CENTRUM  
 
 

 
 
 Kinderen (lager) afzetten op de zoenstrook ! 
 Onmiddellijk verder rijden : De zoenstrook is GEEN parkeerstrook. 
 Ouders van kleuters parkeren op de parking tegenover de school (Kerkplein) of aan  
    de muziekacademie en brengen de kinderen tot aan de poort. 
 Fietsers komen via de achterpoort (paadje). 
 

 
 
Kinderen die niet blijven eten op school mogen de school verlaten via de grote poort  
   (kerkplein). 
Om 13.00 uur wordt de kleine poort (paadje) open gedaan om de kinderen weer binnen te laten. 
 
 

 
 

1. De kleuters:  
 
Alle kleuters worden afgehaald aan de ‘grote’ poort aan de voorkant van de school. 
(Kerkplein) 
  

1.1 Kleuters van de instapklas (juf Dominique) en de 1ste kleuterklas (juf Katrijn en 
juf Reinhilde) worden afgehaald in de gang waar de klasjes zijn. Je kleuter zit daar 
op jou te wachten.  

 
1.2 Vanaf 15.10 uur (op woensdag 12.10 uur) wordt deze poort opengedaan en kan je je 
kleuter afhalen.  
Enkel voor deze groep van kleuters wordt de poort 5 minuten eerder opengedaan.  

 
1.3 Om 15.15 uur, bij het belsignaal kunnen de andere kleuters afgehaald worden aan  
de ‘grote’ poort.  

 
1.4 Gelieve niet in het rode vak voor de poort te staan. 
De leerkrachten hebben dan een beter overzicht en zien sneller de ouders  
van de kinderen.  

 
1.5 Kleuters die niet worden afgehaald, gaan samen met de leerkracht naar de rij  
van ‘De Bengeltjes’ (naschoolse opvang) 
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2. De kinderen van het lager:  
 

2.1 Grote poort voorkant van de school (Kerkplein)  
 

2.1.1 De kinderen worden per leerjaar naar de parking tot aan de beugels van de 
school gebracht. Daar worden alle kinderen afgehaald door de ouders (of 
grootouders, …)  
 
Gelieve het klinkerpad vrij te houden als de juf met de rij kinderen passeert. 
 

 

Opgelet: de kinderen worden niet meer gebracht tot aan de parking van de kerk. 
De kinderen gaan ook niet verder als de persoon die je kind komt afhalen, er niet 
is! 

 
2.1.2 Kinderen die niet afgehaald worden, gaan mee naar de buitenschoolse  
opvang ‘De Bengeltjes’. 

 
2.1.3 De rij naar het kruispunt Pastoor Mevislaan, Laakstraat en Pastorijstraat 
blijft bestaan.  

 
2.2 Kleine poort (achterkant van de school, parking muziekacademie)  
!!! Hou hier rekening met de werkzaamheden aan de nieuwe feestzaal!!! 

 
2.2.1 Kinderen worden per leerjaar naar de parking aan de school gebracht. Daar 
worden alle kinderen afgehaald door de ouders (of grootouders…)  

 
2.2.2 Kinderen die niet afgehaald worden, gaan mee naar de buitenschoolse  
opvang ‘De Bengeltjes’.  

 
2.2.3 Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen worden gebracht tot 
aan Koersel Dorp (Barnaba) en tot aan de Pastorijstraat.  

 

3. Naschoolse kinderopvang (De Bengeltjes)  
 

3.1 Alle kinderen die naar de opvang gaan, verzamelen voortaan in de zitkuil op de 
speelplaats van het lager. Daar worden ze afgehaald door de begeleiders van ‘De 
Bengeltjes’.  

Nog enkele aandachtspuntjes:  
 

- Maak goede afspraken met je kind aan welke poort je je kind opwacht.  
- Hou je aan de verkeersregels.  
- Opgelet op de parkings!  
 
Kinderen zijn klein, actief, blij mama of papa te zien, … en lopen soms onbezonnen tussen auto’s 
door. Wees zeer voorzichtig met het verlaten van de parkings!  
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BRENGEN EN AFHALEN KINDEREN - STEENOVEN 
 
 

* De kinderen komen binnen via de poort in de Ploegstraat. 
* Fietsers komen binnen via de Hondstraat. 
* Ouders komen NIET binnen de poort (uitzondering : de eerste schooldag en  
  de eerste dag bij het brengen van een nieuwe kleuter/leerling). 
* Om 8.38 uur worden de poorten gesloten ! 
* Eventuele laatkomers bellen aan en melden zich via de parlofoon in de Hondstraat. 
   Ze zullen even moeten wachten tot de drukte bij het binnengaan voorbij is. 
* De kinderen worden afgehaald aan de poort in de Ploegstraat.  
 

 
GELIEVE DE INFO OOK MEE TE DELEN AAN ANDERE PERSONEN  

 

DIE JULLIE KINDEREN BRENGEN OF AFHALEN ! 
 

 
 

 
 

 

Wij willen er u attent op maken dat de politie streng toeziet op het naleven van ALLE 
verkeersreglementen.  Bij overtredingen worden er onmiddellijk boetes uitgeschreven.  
 

Denk er ook aan dat : 
* het dragen van de autogordels en kinderzitjes verplicht zijn;  
* er overal correct moet geparkeerd worden, ook op het Kerkplein en op de parking aan de 
   academie. 
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GEZONDE TUSSENDOORTJES & DRANKJES 
 
 
Denk eraan dat we onze kinderen EEN GEZOND TUSSENDOORTJE MEEGEVEN : STUK FRUIT 
OF DROGE KOEK !  Koeken met chocolade aan de buitenkant zijn NIET toegelaten. 
 
Er worden ook GEEN BLIKJES OF BRIKJES meegebracht naar school, enkel plastieken flesjes 
met GEZONDE DRANKJES (water-fruitsap-melk-yoghurtdrank) zijn toegelaten.  De lege flesjes 
worden terug mee naar huis genomen.      
 
Tijdens de speeltijd willen de kinderen spelen en zich uitleven op de speelplaats.  Ook kunnen ze 
dan een droge koek of een stuk fruit eten.   

- Schil vooraf de appel, appelsien,…  
- Geef een halve appel, appelsien, … mee!   
- Geef jullie kinderen niet te veel mee! Alles wat ze niet op krijgen komt in de vuilnisbak 

terecht. Dit is het resultaat na een speeltijd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elke woensdag tijdens de speeltijd enkel fruit of groenten                        
toegelaten, geen koeken !   
 
 

Kinderen die gaan zwemmen, mogen wel  
              een koek eten! 
 
 
 



- 18 - 
 

 

NETJES ETEN ‘S MIDDAGS 

 
 
Iedereen brengt een klein handdoekje of servet mee zodat er netjes kan gegeten worden  
in de eetzaal !   De kinderen die tijdens de tweede beurt eten, hebben ook graag een propere 
tafel. Al het restafval wordt terug mee naar huis genomen. 
 
 

 
 
 
 
 

DRANKVERKOOP CENTRUM 
 
 

6 drankbonnetjes voor € 2,50. – te koop in de klas.   
Er worden geen drankbonnetjes apart verkocht ! 

 
 

THEATERVOORSTELLINGEN 
 

*  1ste leerjaar Centrum     25.11.19 
*  2de leerjaar Centrum     14.02.20 
*  3de - 4de leerjaar Centrum  + Steenoven  27.01.20 
*  5de -  6de leerjaar Centrum     04.02.20 
*  instappers Centrum     13.11.19 
*  1ste kleuterklas Centrum    21.01.20 
*  2de + 3de kleuterklas Centrum    31.03.20 
*  1ste + 2de leerjaar Steenoven    14.02.20 
*  kleuters Steenoven     30.03.20 
*  Haar en Snaar (in de school)  
    5-jarigen – lager  Centrum    21.01.20 
*  Haar en Snaar (in de school)  
    5-jarigen - lager Steenoven    29.01.20 
*  verteltheater “De Belleman” voor iedereen   
    van de 2 vestigingen     09.03.20  
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GEBEDSVIERINGEN 
  Gespreid over het ganse schooljaar hebben wij volgende schoolvieringen:  

   * begin september : startviering; 
   * advent- of kerstviering; 
   * vasten- of paasviering en boeteviering (3de t/m 6de lj.); 
   * einde schooljaar.       

Op deze vieringen zijn de ouders steeds welkom. 
 

BOSKLASSEN DERDE GRAAD 
 
Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar organiseren  
wij dit schooljaar BOSKLASSEN.   
 
Een openluchtklas is een unieke ervaring voor de kinderen.  Zowel op leergebied als op het 
sociaal en pedagogisch-didactisch vlak geeft een geïntegreerde werkweek een meerwaarde aan 
de ontwikkeling van onze leerlingen. 
 
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart 2020 verblijven zij in Ovivat.  
 
Uiteraard worden al de "leeruitstappen" nadien verwerkt in de klas.  
 
Om deze werkweek optimaal te laten verlopen wordt een aangepast werkboek voorzien.  
 

NIEUW NIEUW NIEUW: SPORTKLASSE TWEEDE GRAAD 
 

Voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar organiseren wij dit schooljaar SPORTKLASSEN.   
Van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 februari 2020 verblijven zij in Genk, Kattevenia.  
De sportactiviteiten dragen bij tot de ontwikkeling van een gezonde levensstijl. Tijdens de lessen 
zal hier uitgebreid op verder gebouwd worden. 

 
 

 

PROCLAMATIE 
 
 

Voor de 5-jarigen.: 17.06.20 – voor het 6de leerjaar : 24.06.20.  
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BIJDRAGEREGELING 

 
De maximumbedragen die scholen per schooljaar aan de ouders van hun  
leerlingen kunnen vragen  zijn :  

 45 euro voor kleuters; 
 90 euro voor het lager onderwijs. 

 
Voor de minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen is het  
maximumbedrag, gespreid over de 6 leerjaren, 440 euro. 
 
 

In volgende leerjaren wordt er gewerkt met de tijdschriftjes van Averbode : 
1ste en 2de leerjaar Centrum & Steenoven – 3de en 4de leerjaar Steenoven .   
  De jaarabonnementen worden voor hen door de school betaald.  

SCHOOLTOESLAG 2019-2020 

In 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 
schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar  
2019-2020 vervangen door DE SCHOOLTOESLAG en worden dus geïntegreerd in dat 
Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen 
voor studenten in het hoger onderwijs. 

Wat wil dit zeggen?   

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs ? 

 Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 GEEN AANVRAAG MEER INDIENEN bij de 
afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal 
automatisch gebeuren via jouw uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere 
kinderbijslagfonds). 

 Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be.  
Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 
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GEVONDEN VOORWERPEN 

 
 
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.  

 

HERINNERING: VUILZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEEN HONDEN TOEGELATEN 

 
 
In onze schoolgebouwen en op de speelplaatsen zijn geen honden toegelaten, tenzij er toestemming 
wordt gegeven door het schoolbestuur of de directie. 
Dit geldt ook tijdens activiteiten zoals smuldagen, schoolfeesten … 

 
 

RAPPORTEN EN OUDERCONTACTEN LAGER 
 

    CENTRUM  * rapport 25.11.19 - oudercontact  26.11.19 
         &        * rapport 09.03.20 – oudercontact 10.03.20 
  STEENOVEN * rapport 30.06.20 
               

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. 

 
Graag 1 GROTE vuilniszak van elk kind. 

Fijn dat vele kinderen er ons  
reeds bezorgden ! 
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OUDERCONTACTEN KLEUTERS 

 
 
  
        
                   CENTRUM            * 19.11.19 
                          &                      * 11.06.20  
            STEENOVEN 
 

 

OPENKLASDAGEN NIEUWE PEUTERS 

 
 

Centrum :     23-10-19   16-12-19   29-01-20   19-02-20   01-04-20   13-05-20       
                   Ouders en kleuters worden verwelkomd tussen 18.00 en 19.00 uur 
 

Steenoven :  op afspraak – 011/572048 
 
 

INSTAPDATA PEUTERS 

 
 
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 van 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. 
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VAKANTIEREGELING & VRIJE DAGEN 2019-2020 

o Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen : 27.09.19  
o Lokale verlofdag : 30.09.19 
o Herfstvakantie van ma. 28.10.19 t/m zo. 03.11.19 
o Wapenstilstand : 11.11.19 

Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen :  27.11.19 
o Kerstvakantie van ma. 23.12.19 t/m zo. 05.01.20 
o Lokale verlofdag : 03.02.20 
o Krokusvakantie van ma. 24.02.20 t/m zo. 01.03.20 
o Paasvakantie van ma. 06.04.20 t/m  zondag 19.04.20  
o Dag van de arbeid : 01.05.20   
o Weekend Hemelvaart van do. 21.05.20 t/m zo. 24.05.20  
o Pinkstermaandag : 01.06.20 

TE ONTHOUDEN DATA 

  02.09.19  eerste schooldag 
20.09.19  opendeurdag politie Beringen 3-4   2vestigingen  

 24.09.19  scholenveldloop 
 26.09.19  schoolreis kleuters – 2 vestigingen 

12.10.19  smuldag centrum 
15.10.19  herfstwandeling 5-6 
16.10.19  herfstwandeling kleuters Centrum 
16.10.19  individuele foto ‘s + klasfoto’s Steenoven 
17.10.19  grootouderfeest Steenoven 
17 + 18.10.19  individuele foto ‘s + klasfoto ‘s Centrum 

  21.10.19  herfstwandeling kleuters Steenoven   
24.10.19  herfstwandeling 3-4    2 vestigingen 
25.10.19  herfstwandeling 1-2    2 vestigingen 
05.12.19  sint op bezoek 
18 + 19.12.19  kersttoneel 6de  lj. 
29.01.20  grootouderfeest Centrum  
12 - 14.02.20  sportklassen 3-4    2 vestigingen 
21.02.20  carnaval 
03.03.20  infoavond schoolrijpheid – ouders 5-jarigen 
16 - 20.03.20  bosklassen 5-6 
22.03.20  ontbijtactie Steenoven 
16.05.20  schoolfeest 
21.05.20  eerste communie  
17.06.20  afscheid 5-jarige kleuters - 2 vestigingen  
19.06.20  schoolreis naar ’t Fonteintje – kleuters - 2 vestigingen 
22.06.20  schoolreis 3-4    2 vestigingen 
24.06.20   afscheid 6de leerjaar 
25.06.20 wandeling naar ’t Fonteintje – 1  t/m 4    2 vestigingen 
29.06.20  schoolreis 1-2    2 vestigingen  /  schoolreis 5-6 
30.06.20 laatste schooldag   
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WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 
Ouders kunnen wijzigingen in de gezinstoestand melden met onderstaand invulstrookje.   Het 
mag via je kind aan de leerkracht bezorgd worden.  Denk ook aan nieuwe GSM-nummers 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         ………………………………………………………………………….  

 


