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We wensen je rust om bij te tanken
en tijd om aan jezelf te schenken.
We wensen je dromen die je vreugde geven
en doelen om na te streven.
Maar vooral wensen we dat je
de kleine dingen ziet
en dat je van de reis
die ‘leven’ heet geniet.

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Beste kinderen, ouders, leerkrachten, sympathisanten,

Ik wens je
genoeg stilte
om op te kijken
naar de sterren.
Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen
voor het kleine.
Genoeg vertrouwen
om het goede
zijn weg te laten vinden.
Genoeg verwondering
om het ondenkbare
te zien gebeuren.

De beste wensen voor 2019!
Richard.

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

01.03.19
24.03.19
01 - 05.04.19
23.05.19
25.05.19
30.05.19
19.06.19
24.06.19
25.06.19
27.06.19
28.06.19

Centrum :

carnaval
ontbijtactie Steenoven
zeeklassen 5+6
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

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
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Ook dit jaar waren er geen stoute kinderen en daarom mocht elk kind bij de sint een snoepzakje
halen. Op 30 november kwam hij met zijn pieten aan in een combi van de politie. Gelukkig
hadden de agenten snel door dat onze sint de echte was en brachten hem met sirene aan tot op
de speelplaats.
Juf Marijke, juf Tine, juf Reinhilde, juf Dominique, zorgjuf Katrijn en kinderverzorgster
Saartje staken een mooie sinterklaasshow in elkaar.
Proficiat iedereen!
De kinderen, juffen en meesters genoten van het optreden en zongen en dansten mee.
Foto’s  Facebook van de school
 Internetgazet Beringen

PARKING AAN DE MUZIEKACADEMIE
Alle kinderen die met de fiets naar school komen, fietsen langs
de paadjes en komen binnen via de poort aan de achterkant
van de school.

WEG NAAR EN VAN SCHOOL : VERZEKERING
In principe is de gebruikelijke weg van en naar school verzekerd.
Het belangrijkste is dat het een veilige weg is, het hoeft niet de kortste te zijn.

We krijgen regelmatig reacties op de verkeerssituatie rond
de school.

* 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!

Alvast bedankt om deze punten in acht te nemen!
DE VEILIGHEID VAN KINDEREN GAAT VOOR!!!



Onze zorgjuf van het lager, Katrijn Mivis, is voortaan bereikbaar op dit nieuw
e-mailadres : zorglager@vbskoersel.be



Voor en na de schooluren is onze school beveiligd met camerabewaking.
Aan de ingang van de hal is er altijd camerabewaking.



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.



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

Chiara, de gymjuf van de kleuters en Dominiek werden op 2 november ll. de trotse ouders van
hun zoontje, Sem. Jorre is nu de trotse, grote broer!
Hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie alle geluk toe!

ouders, grootouders en sympathisanten voor de steun tijdens onze eetdag :
Een 700-tal mensen kwamen er eten. Fantastisch ! De oudervereniging en het personeel
zorgden ervoor dat de bediening vlot verliep, dikke pluim!
De opbrengst gaat naar tussenkomsten voor busuitstappen en de verfraaiing van de speelplaats.

06.02.2019

*
*
*
*

9.00 uur
11.00 uur
18.30 uur
20.00 uur

Vestiging Centrum – Kerkplein 40 te Koersel
Vestiging Steenoven – Ploegstraat 8 te Koersel
We nodigen jullie graag uit om een bezoekje te brengen aan onze school.
Ook ouders van kinderen met een ander geboortejaar zijn welkom! Ken je iemand in de buurt die
zwanger is of een baby heeft ? We kijken er naar uit om hen te verwelkomen.
Ben je die dag niet vrij ?
Kom gerust even langs op één van de openklasdagen voor de peuters van 2016.
De data vind je op pagina 4 van dit schoolkrantje.

WIE ?
De peuters met geboortejaar 2017 die reeds een zusje en/of broertje
hebben dat naar onze school komt.
WANNEER ?
1 februari 2019 vanaf 9.00 uur t/m 15 februari 2019 15.00 uur
 ENKEL OP AFSPRAAK.
MAAK NU REEDS EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK :  011/422396.
WAAR ?
In de hoofdschool, Kerkplein 40 te Koersel.
Elektronisch aanmelden via de website van de “Stad Beringen” is NIET nodig.
WAT MEEBRENGEN ?
Identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind.
Alle andere kinderen moeten elektronisch aangemeld worden via de website van de
“Stad Beringen”.

In de klas werken we soms met Ipads. We herhalen de les in een spelvorm, maken oefentoetsen, zoeken
dingen op en leren veel bij. We spelen soms spelletjes.
Ook leren we samenwerken, want we krijgen per twee een Ipad. Het is supertof.
Vanwetswinkel Lore

klas 6A

We hadden tijdens de lessen van godsdienst in de klas geleerd over de Islam.
Als kers op de taart zijn we met het 6de leerjaar de moskee van Beringen gaan bezoeken.
Het was er heel fijn en leerrijk.
Sommige ouders van Turkse leerlingen uit onze klas hadden ook Turkse hapjes gemaakt,
waarvan wij mochten proeven. Ze waren superlekker.
Ik vond het heel leuk om nog meer dingen te weten te komen over de Islam.

Floor Put 6A

Ook dit jaar knutselde Keano van 6B weer mooie spulletjes
en kaarten ten voordele van “EEN HART VOOR LIMBURG”.
Proficiat met het prachtig resultaat!
Een jongen met het hart op de juiste plaats!

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

:

………………………………………………………………………………

