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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Tel. 011/422396

LAGER ONDERWIJS
1A

VANHEERS Evi

eviv@vbskoersel.be

1B

BELLINKX Tony
NEYNS Bruno

tonyb@vbskoersel.be
brunon@vbskoersel.be

2A

JANSSENS Krista

kristaj@vbskoersel.be

2B

PLEES Mariëlle

mariellep@vbskoersel.be

2B
Ondersteuning rekenen
+ leestraining

VANDEBROEK Marijke

marijkev@vbskoersel.be

3A

CAUBERGS Linda

lindac@vbskoersel.be

3B

VRANCKEN Carina

carinav@vbskoersel.be

3B
Ondersteuning 5+6

CONVENTS Patricia

patriciac@vbskoersel.be

4A

VANDUEREN Tine

tinev@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

MENTENS Evy

zorglager@vbskoersel.be

L.O.-leerkracht

CAERTS Jelle

jellec@vbskoersel.be

L.O.-leerkracht

KAERTS Jef

jefk@vbskoersel.be

KLEUTERONDERWIJS
2,5-j. - Instapklasje

PHILIPS Reinhilde

reinhildep@vbskoersel.be

3-j.

MAEGH Katrijn

katrijnm@vbskoersel.be

3-j.

STEYAERT Christine

christines@vbskoersel.be

4-j.

KUMPEN Ann

annk@vbskoersel.be

4-j.

JANSEN Kelly

kellyj@vbskoersel.be
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5-j.

BOGAERTS Dominique

dominiqueb@vbskoersel.be

5-j.

VERBOVEN Isabel

isabelv@vbskoersel.be

Zorgleerkracht
Ondersteuning
Kleutergym

PUT Christine

zorgkleuters@vbskoersel.be

Kleutergym

LAMOTTE Chiara

chiaral@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

MENTENS Evy

zorglager@vbskoersel.be

Ondersteuning

NEYNS Bruno

brunon@vbskoersel.be

L.O.-leerkracht

CAERTS Jelle

jellec@vbskoersel.be
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

LAMOTTE Chiara

chiaral@vbskoersel.be

Zorgleerkracht
Ondersteuning

PUT Christine

zorgkleuters@vbskoersel.be

Kinderverzorgster

BRUELEMANS Saartje

saartjeb@vbskoersel.be

ICT-COORDINATOR
COOMANS Marc

SECRETARIAAT

DIRECTIE

marcc@vbskoersel.be

011/422396

VANZEIR Rina

klavertje@vbskoersel.be

HEEREN Kelly

klavertje@vbskoersel.be

011/422396
VANHOUDT Richard
0472/654323
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directie@vbskoersel.be

Ons e-mailadres voor informatie of meldingen i.v.m.
vestiging Centrum of vestiging Steenoven :
klavertje@vbskoersel.be
Onze website :
www.vbskoersel.be
Volg ’t Klavertje ook op facebook

Het schoolbestuur vergadert onder het voorzitterschap van Heidi Leonard.

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.

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er
informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen,
psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
Je kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over
studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst
om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding …
Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek
voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je
dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek
plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door
naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.
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De CLB-tussenkomsten zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie
en met respect voor het privéleven.
Onze school werkt samen met het CLB West-Limburg - afdeling Beringen
St.- Catharinastraat 8 - 3580 Beringen
Tel. 011/456310 - Fax 011/456311
Daar staat een team van deskundigen ter beschikking van de leerlingen en de ouders,
de leerkrachten en de school.
De contactpersoon voor onze school is Ann Vereecke - Ann.Vereecke@vclblimburg.be

Het centrum is open:





op maandag van 8.30 uur tot 12 uur;
op de andere werkdagen van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur;
men kan ook telefonisch een afspraak maken voor een onderhoud buiten deze
kantooruren;
tijdens het kerstverlof : op 27.12.17 en 05.01.18

Het centrum is gesloten tijdens de paasvakantie en van 15 juli tot en met 15 augustus.

Je kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch veiliger vooraf een
afspraak te maken op het telefoonnummer 011/456310.
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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.





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.

CENTRUM

STEENOVEN

Klas van juf
Reinhilde dinsdag-vrijdag
Christine
maandag-dinsdag
Katrijn
maandag-dinsdag
Ann
maandag-dinsdag
Kelly
maandag-dinsdag
Dominique maandag-dinsdag
Isabel
maandag-dinsdag

Klas van juf
Ann
dinsdag-donderdag
Nadine
dinsdag-donderdag
Hilde
dinsdag-donderdag

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

D A G E N WAAROP BEWEGINGSOPVOEDING WORDT GEGEVEN
CENTRUM dinsdag
donderdag
vrijdag

4
1-2-3-4-5-6
1-2-3

STEENOVEN maandag 1-2-3-4
woensdag 1-2-3-4

Tijdens het schooljaar wijzigen de L.O.-uren omdat de kinderen beurtelings gaan zwemmen.
De leerkrachten houden jullie op de hoogte.
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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





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.
Ook de 5-jarige kleuters krijgen dit schooljaar een zwembeurt om al eens kennis te maken met
het zwembad en de zwemlessen.

Z W E M B E U R T E N 2017-2018
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

6/9
13/9
20/9
27/9
4/10
11/10
18/10
25/10
8/11
15/11
22/11
29/11
6/12
13/12
20/12

Zwembad gesloten
5+6
5+6
5+6
5+6
5+6
5+6
5+6
5+6
3+4
3+4
3+4
Vrijaf
3+4
3+4

FEBRUARI

7/2
21/2
28/2

1+2
1+2
Ped. studiedag

MAART

7/3
14/3
21/3
28/3
18/4
25/4

1+2
1+2
Vrijaf
1+2
1+2
1+2

10/1
17/1
24/1
31/1

3+4
3+4
3+4
1+2

JUNI

2/5
9/5
16/5
23/5
30/5
6/6
13/6
20/6
27/6

1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
1-2-3-4 Steenoven
3de kleuterkl. Ce.+St.

APRIL

MEI
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Indien er problemen zijn met je kind(eren) kan je na telefonische afspraak terecht bij onze
ZORGLEERKRACHTEN :
 Lager : juf Evy Mentens - 0476/359746
zorglager@vbskoersel.be
 Kleuters : juf Christine Put – 0474/668241
zorgkleuters@vbskoersel.be
 Een afspraak kan ook telefonisch gemaakt worden op het nummer
van de school : 011/422396.

6 drankbonnetjes voor € 2,50. Er worden geen drankbonnetjes apart verkocht !
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CENTRUM

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
8.50 uur – 12.00 uur 13.00 uur - 15.15 uur
Woensdag
8.50 uur -12.25 uur

STEENOVEN

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
8.45 uur - 11.55 uur 12.55 uur - 15.10 uur
Woensdag
8.45 uur - 12.20 uur

O P T I J D O P S C H O O L
De poorten gaan dicht bij het 1ste belsignaal (centrum om 8.48 uur – Steenoven om 8.43 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.

AFSPRAKEN SPEELPLAATS CENTRUM
* Kleuters worden aan de poort afgegeven aan de juf.
* Ouders komen NIET mee op de speelplaats (uitzondering : de eerste dag
bij het brengen van een nieuwe kleuter).
* Alle kinderen komen OP TIJD naar school.
Om 8.48 uur worden de poorten gesloten !

AFSPRAKEN SPEELPLAATS STEENOVEN
* De kinderen komen binnen via de poort in de Ploegstraat.
* Ouders komen NIET binnen de poort (uitzondering : de eerste schooldag en
de eerste dag bij het brengen van een nieuwe kleuter/leerling).
* Om 8.43 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.
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CENTRUM
&
STEENOVEN

* 14.11.2017
* 12.06.2018

* rapporten 27.11.17 - oudercontact 28.11.17
CENTRUM
&
STEENOVEN

* rapporten 19.03.18 - – oudercontact 20.03.18
* rapporten 29.06.18

Het is de bedoeling dat het RODE plastieken kaftje, waarin de rapporten werden meegegeven,
terug aan de klassenleerkracht wordt bezorgd.

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
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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

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

* kleuters + lager 2 vestigingen
verteltheater “De Belleman”
* 1ste leerjaar Centrum
* 2de leerjaar Centrum
* 1ste + 2de leerjaar Steenoven
* 3de en 4de leerjaar Centrum + Steenoven
* 5de leerjaar
* 6de leerjaar
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22.03.18 op school
23.10.17
12.03.18
14.03.18
26.02.18
27.03.18
26.02.18

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.

Het is pas eind september en op de foto’s zien we brood-, fruit- en koekjesdozen die we niet kunnen
terugbezorgen omdat er geen naam op vermeld staat.

Voor de 5-jarigen.: 20.06.18 – voor het 6de leerjaar : 26.06.18.

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.

Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar organiseren wij
dit schooljaar BOSKLASSEN.
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart 2018 verblijven
zij in “Gîte d’ Etape” te Ovifat (Hoge Venen).
Uiteraard worden al de "leeruitstappen" nadien verwerkt in de klas.
Om deze werkweek optimaal te laten verlopen wordt een aangepast werkboek voorzien.
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INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN
SCHOOLJAAR 2017-2018
 Voor vestiging Centrum en vestiging Steenoven
 Op voorwaarde dat er een vrije plaats is
 Indien geen vrije plaats, melding op de wachtlijst
 Wend je tot het secretariaat – Kerkplein 40 te Koersel
 Meebrengen : identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind

SCHOOLJAAR 2018-2019
 Meebrengen : identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind

1) PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016
De inschrijvingen voor instappertjes °2016 worden centraal geregeld door de stad Beringen en het
LOP via het Centraal AanmeldingsRegister (CAR).

PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016
(waarvan reeds een broer of zus in onze school gaat + kinderen personeel)
INSCHRIJVEN IN DE SCHOOL - Kerkplein 40
ALLEEN OP AFSPRAAK -  011/422396 (de afspraak kan nu reeds gemaakt worden)

 Elk kind dat in 2016 geboren werd en een zus/broer heeft die reeds naar onze
school komt : van 22.01.18 t/m 05.02.18.

 Kinderen van personeel met geboortejaar 2016 : van 06.02.18 t/m 07.02.18.
 ELEKTRONISCH AANMELDEN IS NIET NODIG!

PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016
(zonder broer of zus in onze school)

 Alle kinderen met geboortejaar 2016 moeten elektronisch aangemeld worden :
van 01.03.18 t/m 22.03.18.



Tussen 17.04.18 en 16.05.18 gaan de ouders inschrijven in de school, waarvoor ze
een ticket hebben ontvangen.
De stad Beringen bezorgt elke ouder, met een kind geboren in 2016, een brochure
over de inschrijvingsregeling.
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2) ALLE LEERLINGEN
UITGEZONDERD DIE MET GEBOORTEJAAR 2016

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016
(waarvan reeds een broer of zus in onze school gaat)



kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.
Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst.
Periode : van 01.03.18 t/m 16.03.18.

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016
(kinderen personeel)



kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.
Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst.
Periode : van 19.03.18 t/m 20.03.18.

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016
(zonder broer of zus in onze school)



kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.
Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst.
Periode : van 17.04.18 t/m 16.05.18.

Vrije inschrijvingen vanaf 01.06.2018.
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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.

Centrum :

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

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 …
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 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).

 IEDEREEN parkeert op het Kerkplein (verharde parking tegenover de school) of aan de
muziekacademie.
 Kleuters worden aan de poort afgehaald : BUITEN DE RODE KLINKERSTENEN !
Zo kunnen de kinderen vlot de school verlaten.
 Iedereen maakt plaats voor de rij met de kinderen van het lager zodat de leerkracht en
leerlingen een vlotte doorgang hebben tot aan het zebrapad.
 Kinderen lager worden met de rij tot op de parking gebracht.

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

GELIEVE DEZE AFSPRAKEN OOK MEE TE DELEN AAN ANDERE PERSONEN
DIE JULLIE KINDEREN BRENGEN OF AFHALEN !
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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.

Elke woensdag tijdens de speeltijd enkel fruit of groenten
toegelaten, geen koeken !
Kinderen die gaan zwemmen, mogen wel
een koek eten!

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.

WANNEER MAG EEN KIND OVERSTAPPEN NAAR HET EERSTE LEERJAAR ?
 als zij/hij het voorgaande schooljaar ingeschreven was in een
Nederlandstalige school en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen
aanwezig was.
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De maximumbedragen die scholen per schooljaar aan de ouders van hun
leerlingen kunnen vragen zijn :
 45 euro voor kleuters;
 85 euro voor het lager onderwijs.
Voor de minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen is het
maximumbedrag, gespreid over de 6 leerjaren, 425 euro.

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

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw
gezin.
Voor het online indienen surf je naar www.studietoelagen.be
De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op ons secretariaat.
Aanvragen kunnen ingediend worden t/m 1 juni 2018.
Hulp nodig bij de online of papieren aanvraag ?
 telefoneren naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid;
 sociale dienst OCMW Beringen – Burg. Heymansplein 14 – Beverlo.

Graag 1 GROTE vuilniszak van elk kind.

Fijn dat vele kinderen er ons
reeds bezorgden !
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HUISWERKWIJZER
10 TIPS
Het is belangrijk dat uw kind elke avond eerst de agenda en de huiswerkwijzer bij de hand neemt
en zo start. Als ouder mag u uw zoon/dochter begeleiden in dit proces door stapsgewijs mee te
volgen wat hij of zij doet en hoe. Het gebruik van de huiswerkwijzer is een startpunt!
Na een tijdje zal uw kind die werkwijze bijna uit het hoofd kennen en zo verder te werk gaan.
1. Ik ga op een rustige, stille en nette plaats zitten.
2. Ik zorg dat niets mij kan storen.
Mijn lievelingsprogramma op tv stel ik zeker nog wat uit!
3. Ik kijk in mijn agenda. Wat moet ik doen?

4. Ik denk eerst aan wat de juf/meester uitgelegd heeft.
Hoe ga ik dat doen?

5. Ik maak mijn huiswerk. Ik doe mijn werk.

(Mama, papa, oma, opa, grote broer of zus kijken soms mee.)
6. Ik zet mijn beste beentje voor om mijn huiswerk netjes te maken.
7. Ik overlees mijn huiswerk en controleer.

8. Ik bekijk mijn agenda : “Alles klaar? Moet ik nog iets doen of meebrengen?”
9. ’s Avonds maak ik mijn boekentas klaar,
niet ’s morgens want dan heb ik geen tijd meer.
10. Klaar! Morgen geeft de juf / meester je een dikke proficiat voor je flinke inzet!
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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

………………………………………………………………………….
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