DECEMBER 2020

VRIJE BASISSCHOOL KOERSEL
klavertje@vbskoersel.be
www.vbskoersel.be

Kerkplein 40 – Ploegstraat 8
011/422396

Misschien staat het in de sterren.
Misschien is het een glinstering
in het gewone van de dag.
We wensen vooral dat
het je overkomen mag.

011/572048

Beste ouders,

Het einde van een raar jaar. 2020!
Ik zou nu een heel blad kunnen schrijven over wat we gemist hebben. Maar ik kijk liever vooruit! Naar het
nieuwe jaar! En hopelijk komt er snel een einde aan deze hele corona-saga.
Onze school zet dit jaar in op het leesplezier.
Leesplezier heeft vele voordelen:
-

Beter lezen
Beter begrijpend lezen
Beter kritisch lezen
Beter de wereld begrijpen
Aangenaam tijdverdrijf
…

Hoe gaat onze school dit aanpakken?
Reeds in de kleuterklassen zetten de juffen in op boeken. Voorlezen uit heel diverse boeken. Bespreken van
prenten. De boekenhoek uitnodigend maken. Hierdoor wordt de woordenschat van de kleuter uitgebreider.
Dit is belangrijk om in het lager gemakkelijker te komen tot lezen.
In het lager wordt wekelijks verschillende keren aan kwartierlezen gedaan. Tijdens kwartierlezen nemen alle
leerlingen een boek en lezen ze in stilte. Ook de juf of meester neemt een boek en leest. Zij fungeren dan als
voorbeeld. Tijdens andere momenten promoot de leerkracht nieuwe boeken en plaatst deze in de
belangstelling. De kinderen worden geprikkeld om nadien deze boeken te lezen.
Wat kan je thuis doen? Leg ook een boek, krant, tijdschrift op de tafel. Lees zelf eens een boek: Zien lezen doet
lezen! Ga samen naar de bibliotheek om daar een leuk boek te halen.
Het schoolbestuur heeft per klas een budget gegeven om boeken aan te kopen. Zo wordt de klasbibliotheek
aangevuld met mooie nieuwe boeken.
Ook het oudercomité heeft toegezegd om dit leesplezier te ondersteunen. Hoe zij dit gaan aanpakken wordt
tijdig bekendgemaakt.
Door de coronamaatregelen die ons worden opgelegd, worden we beperkt in het doen en het laten. Door het
lezen van een boek, kan je door de fantasie hieraan ontsnappen. Op lezen is geen beperking gelegd.
Samen genieten van een mooi boek.
Veel leesplezier tijdens deze kerstvakantie,

Fijne feestdagen,

Richard.

Lokale verlofdag : 29.01.21
Krokusvakantie van ma. 15.02.21 t/m zo. 21.02.21
Paasvakantie van ma. 05.04.21 t/m zondag 18.04.21
Dag van de arbeid : 01.05.21 = zaterdag
Weekend Hemelvaart van do. 13.05.21 t/m zo. 16.05.21
Pinkstermaandag : 24.05.21

Onder voorbehoud (Coronamaatregelen)
12.02.21

carnaval

21.03.21
26-30.04.21

ontbijtactie Steenoven
zeeklassen 5-6

29.05.21
14.06.21
16.06.21

schoolfeest
schoolreis 3-4 2 vestigingen
afscheid 5-jarige kleuters - 2 vestigingen

21.06.21
23.06.21

schoolreis naar ’t Fonteintje – kleuters 2 vestigingen
afscheid 6de leerjaar

24.06.21

schoolreis 5-6

25.06.21
28.06.21

wandeling naar ’t Fonteintje – 1 t/m 6
schoolreis 1-2 2 vestigingen

30.06.21

laatste schooldag

Centrum :

2 vestigingen

27-01-21 31-03-21 05-05-21
Ouders en kleuters worden verwelkomd tussen 18.00 en 19.00 uur

Steenoven : op afspraak – 011/572048

Ten gevolge van de Coronamaatregelen kunnen we de zwembeurten voor volgend
trimester nog niet doorgeven.
De leerlingen van de klas die aan de beurt is, schrijven een mededeling in hun
klasagenda.

Op 3 december had elke klas online een afspraak met de sint!
Aan de hand van een fijn spel dat juf Marijke, juf Tine,
juf Reinhilde, juf Dominique, zorgjuf Katrijn en
kinderverzorgster Saartje in elkaar staken, kwamen de
kinderen het uur van de meeting met de sint te weten.
Proficiat, leerkrachten, voor jullie creativiteit!
De sint gaf de kinderen een raadsel en met de oplossing vonden
ze een grote zak met lekkers voor iedereen.
Foto’s

 Facebook van de school
 Internetgazet Beringen

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.

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.

Toezicht
om 8.20 uur!



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.



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 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 afhaal-pastadag!
Dankzij jullie steun kunnen we de klasbibliotheek aanvullen met nieuwe boeken!
Voor 923 personen werd er eten afgehaald. Fantastisch ! De oudervereniging en het
personeel zorgden ervoor dat de bediening vlot verliep, dikke pluim!

Op 04.07.20 stapte onze gymleraar, meester Jelle, in het
huwelijksbootje met Anneleen. PROFICIAT!
Wij wensen hen samen met zoontje Niilas alle geluk toe.

WIE ?
De peuters met geboortejaar 2019 die reeds een zusje en/of broertje
hebben dat naar onze school komt.

WANNEER ?
1 februari 2021 (12.00 uur) t/m 11 februari 2021  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 (onderwijsdienst stad Beringen)
vanaf 1 maart 2021 (12.00 uur) t/m 26 maart 2021 (24.00 uur)

Wij wensen iedereen een HAPPY 2021

Krokodillen en kikkers

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

:

………………………………………………………………………………

