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011/422396

011/572048

Er zijn zoveel verhalen over Kerstmis.
Het wemelt van engelen en koningen,
van schapen, herders en sterren.
Maar in het midden ligt altijd
een pasgeboren kind.
HET KIND dat alle mensen verbindt.

Beste,

December is de warmste maand van het jaar. En dit heeft niets te maken met
de opwarming van de aarde.
Als je de tv of radio aanzet, zie en hoor je oproepen om allerlei acties te
steunen. Veelal gaat dit over groepen van mensen die het in onze
maatschappij niet gemakkelijk hebben.
Groepen van mensen die niet opvallen zolang je er niet mee geconfronteerd
wordt.
“Goedemorgen” en “Bedankt” zijn twee kleine woordjes die het voor je
naasten ook wat warmer kunnen maken.
Het doet goed om gewaardeerd en gekend te worden. Dit kan dan ook een
gesprek uitlokken zodat we anderen beter leren kennen.
En daar draait het toch om: elkaar leren kennen en waarderen.
Zo zal december nog meer opwarmen!
Prettige feestdagen!

Richard

Maandag 30.01.17 : lokale verlofdag
Woensdag 08.02.17 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen
Krokusvakantie van ma. 27.02.17 t/m zo. 05.03.17
Paasvakantie van ma. 03.04.17 t/m paasmaandag 17.04.17

24.02.17
19.03.17
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

carnaval
ontbijtactie Steenoven
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

Vestiging Centrum :
Op volgende woensdagen verwelkomen juf Reinhilde, juf Christine en kinderverzorgster
Saartje ouders en kleuters tussen 18.00 en 19.00 uur :
25/01/17 – 22/02/17 – 29/03/17 – 17/05/17
De ouders die kiezen voor Vestiging Steenoven
kunnen telefonisch een afspraak maken met juf Ann : 011/572048

JANUARI

FEBRUARI

MAART

11/1
18/1
25/1
1/2
8/2
15/2
22/2

4A-4B
4A-4B
3A-3B
3A-3B
Ped. Studiedag
3A-3B
3A-3B

APRIL

19/4
26/4

1A-1B
1A-1B

MEI

8/3
15/3
22/3
29/3

2A-2B
2A-2B
2A-2B
2A-2B

JUNI

3/5
10/5
17/5
24/5
31/5
7/6
14/6
21/6
28/6

Ped. Studiedag
1A-1B
1A-1B
3de kleuterkl. Ce.+St.
1-2-3 Steenoven
1-2-3 Steenoven
1-2-3 Steenoven
1-2-3 Steenoven
3de kleuterkl. Ce.+St.

PARKING AAN DE MUZIEKACADEMIE
Alle kinderen die met de fiets naar school komen, komen
binnen via de poort aan het paadje (achterkant school).

OPGEPAST !!!
 De kinderen kunnen over de parking aan de muziekacademie komen.
Veiliger is het om met de fiets langs de paadjes te rijden!
Automobilisten, pas je rijstijl aan! Kinderen kunnen soms onstuimig zijn.

Ook dit jaar waren er geen stoute kinderen en daarom mocht elk kind bij de sint een
snoepzakje halen. 2 december kwam hij met zijn pieten in een speedboot op bezoek.
Bedankt, sint en pieten!
Juf Isabel, juf Krista, juf Ragna, juf Sophie, meester Bruno en meester Sander staken
een prachtige sinterklaasshow in elkaar.
De kinderen, juffen en meesters genoten van het optreden en zongen luidkeels mee.
Proficiat, juffen en meesters!

Filmpjes van de show  www.vbskoersel.be
Foto’s  www.vbskoersel.be
 http://www.internetgazet.be/beringen/de-sint-in-t-klavertje-koersel.aspx
(internetgazet)

Juf Katrien van het 6de leerjaar trad op 8 juli ll. in het huwelijksbootje
met Bart. Van harte proficiat, we wensen jullie heel veel geluk!
Juf Chiara, gymleerkracht bij de kleuters, werd op 22 juni ll. mama van een
zoon, Jorre.
Ook juf Evi van het 1ste leerjaar werd mama. Haar zoon, Jasper, werd geboren
op 16 september ll.
Hartelijk gefeliciteerd, ouders, geniet met volle teugen van jullie flinke
spruiten!

Eind juni namen we afscheid van onze gymleerkracht, meester Luc.
Vanaf 1 november ll. is hij officieel met pensioen.
Meester Luc, we willen je graag danken voor de jarenlange inzet in onze school.
Jarenlang stond je voor de klas. Het kersttoneel dat je jaarlijks verzorgde, zullen we
nooit vergeten!
Later, als gymleerkracht, zette je je steeds met veel plezier in voor schoolse en
naschoolse activiteiten. Ook de dramalessen waren voor de leerlingen steeds
verrassend.

We wensen je een heel mooie toekomst
om alle dingen te doen die je graag doet.
Altijd van harte welkom in onze school voor een bezoekje!

Wij vragen doktersbezoek, tandartsbezoek, … zoveel mogelijk NA de schooluren te
doen. Kinderen missen belangrijke lessen!

De stad Beringen werkte een procedure uit voor de inschrijving van kinderen in alle gewone
basisscholen van Beringen.

INSCHRIJVINGEN 2017-2018
 VOOR ZUSSEN/BROERS VAN LEERLINGEN DIE HIER REEDS NAAR
SCHOOL GAAN
 VOOR KINDEREN VAN PERSONEEL
INSCHRIJVEN IN DE SCHOOL - Kerkplein 40
ALLEEN OP AFSPRAAK -  011/422396 (de afspraak kan nu reeds gemaakt worden)

 Elk kind dat in 2015 geboren werd en een zus/broer heeft die reeds naar onze
school komt : 06.03.17 – 20.03.17.

 Kinderen van personeel met geboortejaar 2015 : 21.03.17 – 22.03.17.
 ELEKTRONISCH AANMELDEN IS NIET NODIG!
 Elke kleuter met een ander geboortejaar of kind van het lager dat hier een
zus/broer heeft, kan ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.
Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst.
Voorrangsperiode : 06.03.17 – 20.03.17.
**********************************************************************************************************

 VOOR LEERLINGEN DIE GEEN ZUSSEN/BROERS IN ONZE SCHOOL
HEBBEN

 Alle kinderen met geboortejaar 2015 moeten elektronisch aangemeld worden :
27.03.17 – 24.04.17.
Tussen 09.05.17 en 31.05.17 gaan de ouders inschrijven in de school, waarvoor ze
een ticket hebben ontvangen.
De stad Beringen bezorgt elke ouder, met een kind geboren in 2015, een
brochure over de inschrijvingsregeling.



Vanaf 09.05.2017 kan elke kleuter met een ander geboortejaar of kind van
het lager ingeschreven worden (op afspraak : Kerkplein 40 -  011/422396)
als er nog een plaats vrij is.
Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst.

**********************************************************************************************************

 MEEBRENGEN BIJ INSCHRIJVING : identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind.

Zie ginds komt de …. door Rayan, Tolga, Süleyman en Muhammed uit 2A
Zie ginds komt de choco uit New York weer aan.
Hij brengt ons een bad, ik zie hem al staan.
Hoe gaat de koek al op en al neer
Hoe vliegen de brillen al heen en al weer.
Zijn kok staat te wachten en roept ons reeds toe :
Wie zoet is krijgt kussen, wie stout is wat chips!
Och lieve kip, och kom ook bij mij.
En rij dan niet stilletjes ons busje voorbij.
Zie ginds komt de …. door Ilayda, Siebe en Habibe uit 2A.
Zie ginds komt de jarige uit Tienenland weer aan.
Hij brengt ons een Spong bob, ik zie hem al staan.
Hoe springen de bomen al op en al neer.
Hoe tellen de juffen al heen en al weer.
Zijn haar staat te zwaaien en roept ons reeds toe :
Wie zoet is krijgt rammel, wie stout is wat doos!
Och lieve Spong bob, och kom ook bij mij.
En rij dan niet stilletjes onze sterretjes voorbij.
Zie ginds komt de …. door Ruben, Liam, Xander en Lyan uit 2A
Zie ginds komt een pepernoot uit de lucht weer aan.
Hij brengt ons een aapje, ik zie hem al staan.
Hoe gaat het aapje al op en al neer.
Hoe gaat de pepernoot al heen en al weer.
Zijn staart staat te gooien en roept ons reeds toe :
Wie zoet is krijgt rommel, wie stout is wat Sint!
Och lieve Piet, och kom ook bij mij.
En rij dan niet stilletjes ons hutje voorbij.
Zie ginds komt de …. door Nele, Emir, Yesse en Thibault uit 2A
Zie ginds komt een jongen uit Belgïe weer aan.
Hij brengt ons naar Pretland, ik zie hem al staan.
Hoe loopt de jongen het dak op en neer.
Hoe zwaaien de mensen al heen en al weer.
Zijn mond staat te lachen en roept ons reeds toe :
Wie zoet is krijg een snoepje, wie stout is de koe!
Och lieve jongen, och kom ook bij mij.
En rij dan niet stilletjes ons bootje voorbij.
Zie ginds komt de …. door Fran, Leander, Sterre en Aleyna uit 2A
Zie ginds komt de poes uit Bomenland weer aan.
Hij brengt ons een aapje, ik zie hem al staan.
Hoe springt het aapje al op en al neer.
Hoe gaat de hond al heen en al weer.
Zijn mama staat te wachten en roept ons reeds toe :
Wie zoet is krijgt pakjes, wie stout is de staf!
Och lieve kinderen, och kom ook bij mij.
En rij dan niet stilletjes ons hartje voorbij.

Tijs van de klas van juf Katrien had het voorstel om mee te doen met een actie
van MNM om kinderen extra zichtbaar te maken in het verkeer.
Verkeersveiligheid vinden wij in onze school zeer belangrijk, dus mochten we
meedoen aan deze actie van onze directeur. We moesten een originele affiche
maken, waarop iedereen van onze klas zo onzichtbaar mogelijk was. We
trokken pasfoto's van iedere leerling en we verwerkten deze foto's in een 'waar
is wally?'- tekening. We gingen samen op zoek naar een leuke slogan.
Uiteindelijk werd onze klasslogan: 'Opvallen is het doel... Fluo is megacool!'.
Tijdens de herfstvakantie werd juf Katrien gebeld door MNM: onze klas had de
actie gewonnen! Niet alleen onze klas, maar de volledige school kreeg
rugzakhoezen van MNM. En nu kunnen onze klavertjes allemaal goed opvallen
in het verkeer, want fluo is megacool!

We krijgen regelmatig reacties op de verkeerssituatie rond school.
Enkele voorbeelden :
* Kiss en ride :
- kinderen stappen rechts (op straat) uit
- ouders nemen te lang afscheid
Dit is GEVAARLIJK en brengt veel frustraties mee bij de wachtenden achter jullie.
* Parking muziekacademie :
- auto ’s rijden veel te snel de parking op
- auto ’s parkeren fout : schuin, midden of op de weg
- auto ’s parkeren hevig achteruit
KLEINE KINDEREN ZIJN ONVOORSPELBAAR en niet altijd zichtbaar in de achteruitkijkspiegel, wat dus zeer GEVAARLIJK is!
Omdat de veiligheid van de kinderen ook rond de school ons enorm bezighoudt, hebben we
besloten een werkgroep “Veilig Verkeer” op te richten.
Met deze werkgroep zullen we de verkeersproblemen in kaart brengen en in overleg met de
bevoegde instanties acties ondernemen.
Alvast bedankt om deze punten in acht te nemen!

DE VEILIGHEID VAN KINDEREN GAAT VOOR!!!
De oudervereniging & de directie

Op school worden allerlei spullen van de leerlingen gevonden.
Daarom is het zo belangrijk om op etiketjes van turnkledij, jassen, mutsen…
de naam te noteren. Alleen op deze manier kunnen we de gevonden spullen makkelijk
terugbezorgen.
Dit geldt ook voor de vele brooddozen en koekjesdozen die niet afgehaald worden, deze
worden na een tijdje naar het containerpark gebracht.

ouders, grootouders en sympathisanten voor de steun tijdens onze eetdag :
750 mensen kwamen er eten. Fantastisch ! De oudervereniging en het personeel
zorgden ervoor dat de bediening vlot verliep. De opbrengst gaat naar de aankoop van
kleuterfietsjes en tussenkomsten voor busuitstappen.

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.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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

:

………………………………………………………………………………

Smeden wij in ’t nieuwe jaar
de hoop, de moed
en ’t mild vertrouwen
die onze kinderen nodig hebben
om aan hun morgen
voort te bouwen.

Directie & personeel
VBS ’t Klavertje - Koersel

