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Kerkplein 40 – Ploegstraat 8
011/422396

011/572048

www.vbskoersel.be

is een zee van tijd nemen voor
de kleinsten uit ons gezin en onze vriendenkring.
Met hen bouwen we zandkastelen,
rapen we schelpen langs de vloedlijn van het water
en stoeien we in de hoge duinen.
is in de winkelstraten kuieren.
Op een gezellig pleintje,
ons verwennen met een aperitief,
een kopje koffie of een ijsje.
is in de late avonduren
in onze tuin naar de stilte luisteren
waarbij we het ritselen van de bladeren
nauwelijks horen.
Is een daguitstapje maken
of een verre reis ondernemen,
en dan weer blij thuiskomen,
terug van weggeweest.
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Beste ouders en sympathisanten,

Stilstaan is achteruitgaan is een uitspraak die vaak gebruikt wordt.
Dit zal ook zo wel zijn, maar af en toe is het belangrijk òm stil te staan. Stil te staan en terug te blikken naar wat is
geweest.
Dit hebben we met het leerkrachtenteam ook gedaan. We hebben ons de tijd gegeven om eens na te denken
over onze school ’t Klavertje.
Hieruit is het nieuwe opvoedingsproject ontstaan. Veel van wat we deden in het verleden was goed en is
behouden. Maar toch hebben we stilaan nieuwe initiatieven genomen om onze school nog beter te maken. Om
jullie kinderen nog beter te ondersteunen.
Dit hebben we ook in het nieuwe logo naar voren gebracht. Tijdens het schoolfeest werd dit voor het eerst
getoond. Het logo is zeer positief onthaald.

De vakantieperiode kan je ook gebruiken om stil te staan. Maar tijdens de vakantieperiode kan je ook al
nadenken en werken aan de toekomst. Tijdens juli en augustus zal er heel hard gewerkt worden om de klassen
mooi af te werken zodat er vanaf september met veel enthousiasme en ijver geleerd en gewerkt kan worden.

Zonnige groeten en geniet van de vakantie,
Richard

NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN

OPENKLASDAG
CENTRUM & STEENOVEN

De klas waar je kind terecht komt volgend
schooljaar wordt opengesteld op
DONDERDAG 30 augustus 2018 tussen 17.00-19.00 uur.
Je kunt er dan vrij in- en uitlopen om even kennis te maken met
de juf of meester. De leerlingen van het lager mogen ook het
pakketje boeken afhalen.
Deze kunnen dan nog gekaft worden zodat alles klaar is om op maandag
3 september het nieuwe schooljaar te beginnen !
Samen met het rapport ontvangt je kind een uitnodiging voor de openklasdag
op 30 augustus en een lijstje met benodigdheden die je eventueel
al kunt aanschaffen.

Tijdens de zomervakantie op werkdagen :
 van 2 t/m 4 juli
 van 24 t/m 31 augustus

9.00-12.00 uur
9.00-12.00 uur

Omdat onze school geen gratis bedeling van vuilniszakken van de
gemeente krijgt, vragen we dat elk kind bij het begin van het
schooljaar 1 GROTE vuilniszak meebrengt.
Hartelijk DANK hiervoor !!

INSTAPPERTJES

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 in 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.

RAPPORTREGELING & OUDERCONTACTEN
2018-2019
CENTRUM
&
STEENOVEN

* rapport 26.11.18 - oudercontact 27.11.18
* rapport 18.03.19 – oudercontact 19.03.19
* rapport 28.06.19

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.

CENTRUM
&
STEENOVEN

* 13.11.18
* 13.06.19

VAKANTIEREGELING & VRIJE DAGEN 2018-2019
Maandag 01.10.18 : lokale verlofdag
Herfstvakantie van ma. 29.10.18 t/m zo. 04.11.18
Woensdag 14.11.18 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen
Kerstvakantie van ma. 24.12.18 t/m zo. 06.01.19
Maandag 04.02.19 : lokale verlofdag
Woensdag 13.02.19 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen
Krokusvakantie van ma. 04.03.19 t/m zo. 10.03.19
Woensdag 27.03.19 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen
Paasvakantie van ma. 08.04.19 t/m paasmaandag 22.04.19
Woensdag 01.05.19 : dag van de arbeid
Weekend Hemelvaart van do. 30.05.19 t/m zo. 02.06.19
Pinkstermaandag : 10.06.19

TE ONTHOUDEN DATA
03.09.18
21.09.18
24.09.18
28.09.18
12.10.18
13.10.18
18 + 19.10.18
19.10.18
22.10.18
30.11.18
19 + 20.12.18
01.03.19
24.03.19
01 - 05.04.19
11.05.19
23.05.19
25.05.19
30.05.19
19.06.19
24.06.19
25.06.19
27.06.19
28.06.19

eerste schooldag
individuele foto ‘s + klasfoto’s
schoolreis kleuters – Centrum
schoolreis kleuters – Steenoven
grootouderfeest Steenoven
herfstwandeling 1-2 2 vestigingen
smuldag centrum
grootouderfeest Centrum
herfstwandeling 3-4 2 vestigingen
herfstwandeling 5-6
sint op bezoek
kersttoneel 6de lj.
carnaval
ontbijtactie Steenoven
zeeklassen 5+6
koude schotels centrum
schoolreis 3-4 2 vestigingen
schoolfeest
eerste communie
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

THEATERVOORSTELLINGEN 2018-2019
*
*
*
*

1ste leerjaar Centrum
2de + 3de leerjaar Centrum
lager Steenoven
4de + 5de + 6de leerjaar Centrum

21.01.19
28.01.19
28.01.19
19.03.19

GYM LAGER

Indien jullie voor volgend jaar nieuwe turnpantoffels moeten aanschaffen, vragen wij
sportschoenen te kopen zodat de kinderen ook zonder problemen buiten kunnen turnen.
Elke leerling van het lager (Centrum & Steenoven) draagt tijdens de gymles een
T-shirt met het embleem van de school (te verkrijgen op het secretariaat aan € 8,50) en
een zwart shortje (zelf aan te schaffen).

GYM KLEUTERS

De kleutertjes krijgen 2 uur per week bewegingsopvoeding. Mogen we jullie vragen de
kleutertjes op die dagen (die in september meegedeeld worden) losse, gemakkelijke kleding
(de meisjes zeker geen kleedjes) aan te doen en de lange haren van de meisjes samen te
doen ?

1ste - 2de leerjaar centrum
3de - 4de leerjaar centrum
5de – 6de leerjaar centrum
Kleuters centrum

13.09.18 - 19.30 uur
17.09.18 – 19.30 uur
12.09.18 – 19.30 uur
11.09.18 - 19.30 uur


Steenoven – lager en kleuters

Centrum :

11.09.18 – 19.30 uur

24-10-18 12-12-18 23-01-19 27-02-19 03-04-19 22-05-19
Ouders en kleuters worden verwelkomd tussen 18.00 en 19.00 uur

Steenoven : op afspraak – 011/572048

SCHOOLTOELAGEN 2018-2019
Een schooltoelage is de financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de
studie te helpen dragen. Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de
samenstelling en het inkomen van uw gezin.
U kan de aanvraag :
* online indienen, via www.studietoelagen.be (klik op 'online diensten') met een federaal
token of met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer.
* per post versturen. De nodige aanvraagformulieren voor 2018-2019 kunnen vanaf
september op het secretariaat afgehaald worden.
Om in aanmerking te komen, moet je je aanvraag uiterlijk 1 juni 2019 verzenden.
Na deze datum kan je geen aanvraag meer indienen voor 2018-2019!

Juf Evi Vanheers en partner Steven werden op 30 april ll. de trotse ouders
van hun dochtertje, Nina. Jasper is nu de flinke, grote broer.
Hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie alle geluk toe!

In september krijgen de leerlingen van het 1steen het 4de leerjaar en ook de nieuwe
leerlingen in de andere lagere klassen een pennenzak van de school, waarin ze hun
gerief : potlood, balpen, gum, … dat ze eveneens krijgen van de school, kunnen
bewaren. Op het einde van het schooljaar nemen ze hun pennenzak mee naar het
volgend leerjaar. De overige leerlingen van het lager hebben reeds een pennenzak,
zij krijgen elk jaar nieuw gerief.

AFSCHEID
Op 1 mei ll. ging juf Monique Schoofs officieel met pensioen.
Jarenlang stond zij in het lager voor de klas.
Later was zij taakleerkracht en zorgleerkracht.
Bedankt, juf Monique, voor je inzet en bekommernis voor de
leerlingen en hun ouders!
Ook Maike Vanlook verlaat ons eind juni.
Zij zorgde jaren met veel toewijding voor onze vestigingen Fonteintje en Steenoven.
‘s Middags hielp zij de kinderen in de eetzaal, deed bewaking en poetste.
Bedankt, Maike, wij konden altijd op je rekenen!
Wij wensen beiden veel mooie dagen om te genieten van alle aangename dingen
in het leven!!!

!!! NIEUWE SCHOOLUREN VANAF 03.09.2018 !!!
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.

Het eerste jaar van de leerlingenraad zit er
alweer op. Het was echt TOP! We hebben voor
complimentendag stickers uitgedeeld en tijdens
het schoolfeest hebben we snoep verkocht. De
jongens zijn ook blij dat ze zonder pottenkijkers
kunnen plassen. We hebben al veel veranderd en
hopelijk onze opvolgers de volgende jaren nog
meer.
Staf 6A

Als je bij de leerlingenraad wilt, moet je je verkiesbaar stellen en kan je
verkozen worden door je klasgenoten. In de vergaderingen kan je jouw
idee vertellen voor leuke activiteiten of hoe we de school kunnen
verbeteren. Zo hebben we stickers met complimenten uitgedeeld op
complimentendag en snoepzakjes verkocht op het schoolfeest.
Amélie 6B

Gedichtjes: afscheid van onze school (6B)
Deze school geeft je een warm
gevoel.
Jezelf zijn, dat is het doel.
Iedereen geeft om elkaar.
Je gelooft het misschien niet,
maar het is echt waar.
Dit is de tofste school die ik ken.
Ik ben van ’t Klavertje een grote fan.
Nu is het tijd voor afscheid.
Ik had hier alvast een geweldige tijd.
Liene

Het Klavertje is super fijn,
ik wil jullie nooit meer kwijt.

Zijn we vriendjes voor het leven,
dan gaan we samen nog wat beleven.
Ook al zitten we niet meer in dezelfde
school of klas.
Ik zou wel willen dat het toch zo was.
Ik wil dat de tijd nu stilstaat en niet
meer verder gaat.
We gaan nu naar het middelbaar en
daar missen we elkaar.
Het was een geweldig jaar, maar soms
was het wel zwaar.
Nu is het afscheid daar en zijn we
helemaal klaar.
Ik ga deze school nooit vergeten.
’t Klavertje is TOP, dat zou je moeten
weten.
Amélie en Fleur

Ik heb veel verdriet,
maar dat hoeft helemaal niet.
We komen allemaal samen op één grote
plek
en die plek zal zijn op onze school.
Want daar geraken we niemand meer
kwijt.
Joyd

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 steeds iemand
kunnen contacteren.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MELDING WIJZIGING PERSOONLIJKE TOESTAND
De ouders van :
Naam , voornaam en klas van het (de) kind(eren)
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

wensen vanaf

………………………………… (datum)

 adres

 telefoonnummer

volgende wijziging mee te delen :

 andere :

…………………………………………………………………

Gelieve hier de nieuwe gegevens in te vullen :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening : ………………………………………………………………………………

DANK AAN ALLE SCHOOLBETROKKENEN :
leerlingen, leerkrachten, schoolbestuur, oudervereniging en ouders !
DANK voor de inzet, ieder op zijn terrein en in
het belang van onze kinderen !

