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Beste ouders,

Sinterklaas in ’t Klavertje.
Je zou kunnen denken dat ik eerder zou schrijven over de Kerstman.
Maar op het moment dat ik dit artikel schrijf, is de sint net terug vertrokken naar Spanje.
En wat nog belangrijker is: het sinterklaasfeest in onze school was gewoon fantastisch en dat wil ik even in de
verf zetten.
Het sintteam zorgt al verscheidene jaren voor een mooie show voor onze kinderen.
Dit jaar probeerde het team een nieuw concept.
Maandag 2 december mocht ik in alle klassen een brief van de sint brengen. De zwarte pieten zijn ziek en de
kinderen zullen moeten samenwerken om het verjaardagsfeest te doen slagen.
Dinsdag en woensdag gingen de kinderen niet gewoon naar hun klas. Die dag zaten kinderen van het 1ste tot
het 6de , van de instappertjes tot de 3de kleuterklas door elkaar.
Elke groep bereidde iets voor voor het feest van de sint: slingers, versiering voor de zaal, pakjes maken, liedje
aanleren, muziek maken, verjaardagstaart knutselen, dansje oefenen, …
Donderdag 5 december kwam de sint met de fiets aangereden en kon het feest beginnen.
Het sintteam zorgde ervoor dat heel de show vlot verliep. En er waren enkel tevreden kinderen, juffen en
meesters.
De samenwerking tussen de kinderen maakte deze dagen bijzonder. De grote kinderen hielpen de jongere
kinderen. Zij namen hun verantwoordelijkheid en zorg over de andere kinderen. Gewoon mooi om te zien hoe
ze samen feestvierden maar ook van elkaar leerden.
Het nieuwe leerplan van het katholiek onderwijs (ZILL: Zin in Leren, Zin in Leven*) promoot naast de gewone
lessen ook deze werking.
- leren van elkaar
- samen werken, samenwerken
- verantwoordelijkheidszin, engagement, …
Dergelijke activiteiten maken ons onderwijs gewoon kwaliteitsvoller.

Geniet van de kerstvakantie.
Fijne kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar!
Richard

*www.zill.katholiekbasisonderwijs.vlaanderen

Lokale verlofdag : 03.02.20
Krokusvakantie van ma. 24.02.20 t/m zo. 01.03.20
Paasvakantie van ma. 06.04.20 t/m zondag 19.04.20
Dag van de arbeid : 01.05.20
Weekend Hemelvaart van do. 21.05.20 t/m zo. 24.05.20
Pinkstermaandag : 01.06.20

29.01.20

grootouderfeest Centrum

05.02.20
12 - 14.02.20

openklasdag voor instappertjes, nieuwe kinderen
sportklassen 3-4 2 vestigingen

21.02.20
03.03.20
16 - 20.03.20
22.03.20
16.05.20
21.05.20
17.06.20
19.06.20
22.06.20

carnaval
infoavond schoolrijpheid – ouders 5-jarigen
bosklassen 5-6
ontbijtactie Steenoven
schoolfeest
eerste communie
afscheid 5-jarige kleuters - 2 vestigingen
schoolreis naar ’t Fonteintje – kleuters - 2 vestigingen
schoolreis 3-4 2 vestigingen

24.06.20
26.06.20
29.06.20

afscheid 6de leerjaar
wandeling naar ’t Fonteintje – 1 t/m 4
schoolreis 1-2 2 vestigingen
schoolreis 5-6
laatste schooldag

30.06.20

Centrum :

2 vestigingen

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
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maart

april

mei

juni

8/1
15/1
22/1
29/1
5/2
12/2
19/2
26/2
4/3
11/3
18/3
25/3
1/4
22/4
29/4
6/5
13/5
20/5
27/5
3/6
10/6
17/6
24/6

3de leerjaar
3de leerjaar
3de leerjaar
2de leerjaar
2de leerjaar
2de leerjaar
2de leerjaar
krokusvakantie
1de leerjaar
1de leerjaar
1de leerjaar
1de leerjaar
1+2de graad Steenoven
1+2de graad Steenoven
1+2de graad Steenoven
1+2de graad Steenoven
5 jarige kleuters
5 jarige kleuters
1+2de graad Steenoven
1+2de graad Steenoven
1+2de graad Steenoven
1+2de graad Steenoven
5 jarige kleuters

Ook dit jaar waren er geen stoute kinderen in ’t Klavertje. Op 5 december kwam hij met zijn
pieten klimaatneutraal met de fiets . Juf Marijke, juf Ashley, juf Reinhilde, juf Dominique,
zorgjuf Katrijn en kinderverzorgster Saartje staken een mooi verjaardagsfeest in elkaar.
Proficiat iedereen!
Tijdens het feestje kregen alle kinderen een snoepzakje van de sint.

Foto’s  Facebook van de school
 Internetgazet Beringen

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.
Heb je trouwens de app van R2S al geïnstalleerd ?
Zie website : www.route2school.be

DE VEILIGHEID VAN KINDEREN GAAT VOOR!!!
Daarom is het ook belangrijk dat iedereen zich houdt aan de
verkeersregels, juist parkeren is belangrijk alsook het gebruik
van kinderzitjes.
De politie treedt streng op en schrijft boetes uit.



Elke dag gaat de schoolpoort open om 8.20 uur, vanaf dan
is er toezicht.
Sommige kinderen wachten reeds vroeger aan de poort
zonder begeleiding van mama of papa.
De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Toezicht
om 8.20 uur!



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!

ouders, grootouders en sympathisanten voor de steun tijdens onze eetdag :

Een 740-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.

Hanne en Sven, twee studenten van PXL gaan als afstudeerproject “de speelplaats uitwerken”.
Zij doen een bevraging bij de kinderen, leerkrachten en de oudervereniging. Einde schooljaar
zullen de kinderen het resultaat zien. Nadien kunnen ze spelen op een mooie, fraaie speelplaats.

05.02.2020

*
*
*
*

9.00 uur
11.00 uur
18.00 uur
19.00 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 2017.
De data vind je op pagina 2 van dit schoolkrantje.

Op 08.07.19 werd Mathis, het zoontje van juf Katrien en partner Bart geboren.
Eveneens op 08.07.19 werden juf Tine en partner Jan de trotse ouders van zoontje, Otis.
Niilas, het zoontje van meester Jelle en partner Anneleen zag het daglicht op 19.09.19.

Hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie alle geluk toe!

WIE ?
De peuters met geboortejaar 2018 die reeds een zusje en/of broertje
hebben dat naar onze school komt.
WANNEER ?
3 februari 2020 t/m 17 februari 2020  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 :
www.naarschoolinberingen.be

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

:

………………………………………………………………………………

