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Wat een mooi uitzicht! De VAKANTIE lonkt.
Duinen en zee.
Ofwel prachtige bergen en hoge toppen.
Of Romaanse kerkjes in het warme Zuiden.
Of gewoon thuis genieten.
Vrij zijn ‘van’ dagelijks werkritme en verplichtingen,
de dagelijkse stress …
eindelijk dat alles even weg.
Om vrij te worden ‘vóór’.
Om … tijd te nemen voor ‘zóveel’.
‘Kwaliteitsvolle tijd’ voor gezin en mensen die je omringen.
‘Heerlijke tijd’ voor bewondering van natuur, bomen, bloemen en vlinders.
‘Spannende tijd’ om nieuwe mensen en vriendschappen te ontdekken met
verrassende
levensvisies en maatschappelijke inzichten.
Vooral tijd om ‘dichter bij jezelf’ te komen om volgens je eigen behoefte en ritme te
leven.
Om vrij te zijn voor jezelf.
Tijd komt vrij om te ‘zijn’ in plaats van alleen maar om te ‘doen’.
In plaats van verplicht te leven op het ritme van anderen, leef je in je eigen ritme.

Beste ouders, kinderen en leerkrachten,

Het schooljaar zit er bijna op.
In september hadden we allerlei verwachtingen voor het nieuwe jaar. Sommigen onder
ons hadden heel waarschijnlijk een heel klein hartje. Zij wisten niet wat ze konden
verwachten. Een nieuwe juf of meester, een nieuwe klas, een nieuwe grote school, een
nieuwe job, …
Toch kunnen we terugblikken op een geslaagd jaar.
Op het einde van dit schooljaar moeten we ook afscheid nemen.
De leerlingen van het zesde en andere kinderen die ons wat vroeger verlaten, laten
hun sterren vanaf volgend schooljaar elders schitteren.
Ook moeten we afscheid nemen van een wijkschool.
Op 1 september blijft de schoolpoort van
het Fonteintje gesloten. 81 jaar is daar onderwijs
gegeven. Verder in het Klavertje lees je hierover
het relaas van meester Luc.
De klassen van het Fonteintje zullen verhuizen
naar Steenoven.
Meester Tony, juf Hilde en juf Stefanie werden
onlangs door het oudercomité van het Fonteintje
in de bloemetjes gezet voor hun inzet in het
wijkschooltje.
Maar ik wil ook iedereen oprecht danken die zich tijdens het voorbije schooljaar
belangeloos heeft ingezet. Er zijn heel wat momenten geweest waar ik kon rekenen op
jullie.
De vakantie kunnen we gebruiken om onze batterijen op te laden zodat we in
september weer met volledige inzet aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen.

Prettige vakantie,

Richard Vanhoudt
Directeur

NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN

De klas waar je kind terecht komt volgend
schooljaar wordt opengesteld op
donderdag 28 augustus 2014 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
1 september het nieuwe schooljaar te beginnen !
Samen met het rapport ontvangt je kind een uitnodiging voor de openklasdag
op 28 augustus en een lijstje met benodigdheden die je eventueel
al kunt aanschaffen.

Tijdens de zomervakantie op werkdagen :
 van 1 t/m 4 juli
9.00-12.00 uur
 van 20 t/m 29 augustus
9.00-12.00 uur

Veel ouders brengen tijdens de lesuren voorwerpen naar het secretariaat (Kerkplein)
die de kinderen vergeten zijn.
Vanaf volgend schooljaar worden alleen nog brooddozen tijdens de speeltijd bezorgd.
Kaften, boeken, huistaken, jassen, handschoenen, andere schoenen, turnkledij… kunnen
niet meer binnengebracht worden. Gelieve er ’s morgens aan te denken.
Ook drinken nabrengen is niet nodig, een glas water is altijd te verkrijgen.

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 !!

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.

CENTRUM
&
STEENOVEN

* maandag 24.11.14 - oudercontact dinsdag 25.11.14
* maandag 16.03.15 – oudercontact dinsdag 17.03.15
* dinsdag 30.06.15

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

* dinsdag 18.11.14
* dinsdag 12.05.15

Maandag 29.09.14 : pedagogische studiedag voor de leerkrachten - vrijaf voor de
leerlingen
Woensdag 08.10.14 : pedagogische studiedag voor de leerkrachten - vrijaf voor de
leerlingen
Herfstvakantie van ma. 27.10.14 t/m zo. 02.11.14
Maandag 10.11.14 : lokale verlofdag
Dinsdag 11.11.14 : wapenstilstand
Kerstvakantie van ma. 22.12.14 t/m zo. 04.01.15
Woensdag 28.01.15 : lokale verlofdag
Krokusvakantie van ma. 16.02.15 t/m zo. 22.02.15
Woensdag 18.03.15 : lokale verlofdag
Paasvakantie van ma. 06.04.15 t/m zondag 19.04.15
Vrijdag 01.05.15 : “Feest van de arbeid” : vrijaf
Weekend Hemelvaart van do. 14.05.15 t/m zo. 17.05.15
Pinkstermaandag : 25.05.15

01.09.14
11.10.14
16 + 17.10.14
13.11.14
17.12.14
22.03.15
23 t/m 27.03.15
09.05.15
14.05.15
30.05.15
24.06.15
29.06.15

eerste schooldag
smuldag centrum
grootouderfeest centrum
grootouderfeest Steenoven
kersttoneel 6de lj.
ontbijtactie Steenoven
zeeklassen 5+6
koude schotels - centrum
eerste communie
schoolfeest
afscheid 5-jarige kleuters (2 vestigingen)
afscheid 6de lj.

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).

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 leerjaar centrum : donderdag 11 sept. 2014 - 19.30 uur
2de-3de-4de leerjaar centrum : maandag 8 sept. 2014 – 19.30 uur
5de-6de leerjaar centrum : donderdag 11 sept. 2014 – 19.30 uur
Kleuters centrum : dinsdag 9 sept. 2014 - 19.30 uur

Steenoven : woensdag 17 sept. 2014 – 19.30 uur

gaan door op woensdag
22-10-14 10-12-14 11-02-15 01-04-15 06-05-15
Juf Reinhilde verwelkomt ouders en kleuters tussen 18.00 en 19.00 uur.
Openklasdag augustus : tussen 17.00 en 19.00 uur.

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. Als u denkt in aanmerking te komen, mag u
de nodige aanvraagformulieren voor 2014-2015 vanaf september op het secretariaat
afhalen.

 Juf Nele Brands en echtgenoot Wout werden op 03/06/14 de trotse ouders van
hun tweede dochtertje, NORA! We wensen hen en zusje Kato heel veel geluk !

 In september krijgen de leerlingen van het 1ste leerjaar en de nieuwe leerlingen in
het lager 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.

Er was eens… (neen, dit wordt jammer genoeg geen nieuw
happy-end-sprookje, maar toch, leest u gewoon verder) een piepklein,
gezellig wijkschooltje, diep verscholen in de wondermooie bossen aan het
Koerselse Kapelleke.
Begin jaren 80, omstreeks half augustus. Na een jaartje ervaring in de
hoofdschool, meldde pastoor Vanderfeesten mij dat mijn roeping aan het Fonteintje lag. Tot
dan was het Fonteintje een uitgelezen plek voor een leuke schoolreis of om te genieten van
een stevige cross, maar was daar ook een school?
’s Anderendaags natuurlijk onmiddellijk op pad… Bij aankomst zat er een kwiek wittekopje
(eh, Andry Pluckers) op de schoolpoort. Het zichtbaar geschrokken kereltje keek mij
argwanend aan en zette het meteen op een lopen, zo snel zijn korte beentjes hem dragen
konden. Van een welkom gesproken… Enkele minuten later drukten nieuwsgierige neusjes
tegen het raam. Later bleek dat zij mijn eerste leerlingen zouden zijn.

Na een huisbezoekronde met Roger Wuyts, die directeur zou worden, kon ik toch al een naam
op die gezichtjes plakken. Nooit nog was de start van een nieuw schooljaar zo uitdagend, zo
spannend.
Oorspronkelijk telde de Fonteintjesschool 2 kleuterklassen ( juf Jeannine en juf Hilde) en
drie lagere klassen ( meester Theo, juf Nelly en ikzelf). Later passeerden ook nog juf
Monique ( zorgcoördinator), juf Christine P (kleuterzorgjuf), juf Mariëlle ( 2B) de revue, tot
meester Tony er zijn vaste pleisterplaats vond. Juf Reinhilde ( eerste kleuterklas) en juf Ilse
( 4B) liepen er ooit stage. Juf Carina ( 3B), Rina (administratief medewerkster) en huidig
directeur Richard zaten er samen op de schoolbanken.
Voor het eerst maakte ik kennis met een graadklas. Hoe moest ik dat oplossen: les geven aan
2 klassen tegelijk? Dank zij de collegialiteit, het vertrouwen van de ouders maar vooral de
goodwill van de kinderen, gaven de geheimen van een graadklas zich langzamerhand prijs.
Toegegeven, eerst stond ik er sceptisch tegenover maar steeds meer raakte ik overtuigd van
de onschatbare waarde. Niet alleen de kleinschaligheid, maar vooral de zelfstandigheid, de zin
tot samenwerking, de mooie wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen onderling, de
onbezorgde manier van omgaan met elkaar, zorgden voor een ware ommekeer. Hier leerde ik
les geven in de ware zin van het woord. Hier ontdekte ik echt waarom ik ooit onderwijzer
wilde worden. Maar de weg was nog heel lang en bezaaid met onverwachte hindernissen.
Jarenlang haalde ik, samen met meester Theo, leerlingen op met het schoolbusje. Door de
wind, door de regen, het busje kwam… soms wel eens te laat omdat het een eigen willetje had
of rare kuren vertoonde. Ondertussen was het echter dagelijks genieten van de uitbundige
sfeer en de kinderlijke verhalen.
Eenmaal al de kinderen afgeleverd, startten de lessen. Geen automatisch computergestuurd
belgerinkel, maar een oerdegelijke handbel. Veel vlugger dan ik ooit had durven dromen, was
het dan altijd speeltijd. Oeps, maar waar zijn die kinderen? Ruimte zat… en of er geravot
werd! Bomen klimmen, kampen bouwen, het dierenpark verzorgen of een weg opkalefateren,
het kon toen nog ongeremd. Op het echte voetbalveld werd menig duel uitgevochten…
Sta me toe enkele markante personen te vernoemen. Zij lieten alleszins een onvergetelijke
indruk na.
Om te beginnen was er natuurlijk pater Steyns, een kruising tussen de rebelse Don Camillo en
de vaderlijke pastoor Munte. Maar wat een bevlogenheid! Steeds in voor nieuwe ideeën, als
het maar ten goede kwam aan “zijn” Fonteintje. Omdat Kerstmis voor de pater en zijn koor
een bijzonder moment was in het kerkelijk jaar, wilden we als schooltje daar graag aan
meewerken. Verschillende jaren speelden de derdegraders op kerstavond, vlak voor de
middernachtmis, een eenvoudig kersttoneeltje. Een bomvolle kapel, een dolgelukkige pater in
vol ornaat en nog blijere kinderen. Doodvermoeid van de spanning en de stress deden sommige
acteurs gewoon een dutje onder het altaar. Nadien genoten zij, als grote mensen, van een
heerlijke wafel in het Parochiaal Centrum bij Frans en Antonie.
Nog zo een onvergetelijke figuur was zeker Jeanke Verslegers, gepatenteerd
maquettebouwer maar vooral kerstman in hart en nieren. Samen met zijn Wieske zette Jean
vijf kloeke zonen op de wereld. Neen, les leren was aan hen niet echt besteed en van huiswerk
werd Jeanke heel boos. Maar hij eiste wel dat zijn zonen braaf waren en handen aan hun lijf
hadden. Dan zouden ze hun weg in deze maatschappij wel vinden. En Jeanke… hij kreeg
natuurlijk gelijk. Trouwens, niet alleen de familie Verslegers zorgde voor het noodzakelijke
leerlingaantal. Ook de families Op ’t Eynde, Vanhoudt, Leten, Geuns, Claes en andere Jansens,
stonden bekend als grootleveranciers.
Wie herinnert zich nog juffrouw Anna, die wekelijks met haar fiets in weer en wind de
valkuilen van het militair domein trotseerde, om onze leerlingen de edele knepen van het
handwerk bij te brengen?

Op het einde van mijn eerste dienstjaar vierde de Fonteintjesschool haar 50- jarig bestaan.
Deze historische gebeurtenis mocht zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Drie volle dagen
werd er haast ononderbroken gefeest. En Jeanke… hij had al weer een bijzondere verrassing
klaar. In alle stilte bouwde hij, met zelfgebakken steentjes, een maquette van de
oorspronkelijke Fonteintjesschool ( het huidige Parochiaal Centrum). Academische zitting,
kinderfuif, groot bal met Cliff Rilly, stevige kost opgediend in ware Tirolerkledij, zelfs
doodgewone tuinklompen werden per Amerikaans opbod verkocht. Ach ja, de latere
mosselfestijnen, kaas- en wijnavonden tot de ongelooflijk lekkere ontbijtactie… aan het
Kapelleke wisten ze wel van aanpakken. Naaste buren Fil en Roos, die maar al te graag een
oogje in het zeil hielden, moeten ooit uren wakker gelegen hebben want zoals gewoonlijk,
floten de vogeltjes al, vooraleer er aan naar huis gaan gedacht werd.
Met 5 mensen kan je dit niet alleen aan. We werden ten allen tijde gesteund door een
fantastische groep samenwerkende ouders. “ Ah, we krijgen geen afdak, dan zetten we er
zelf één…” ( nietwaar Fernand Cupers). Kleppers als Ludo Noels ( F.C. Kiewit met zijn
legendarische zettersprijskampen en oerdegelijke barbecues), de veel te vroeg overleden
tapper van dienst Henri Geuns en Annelita, Roger Put ( waarvan ééntje innig goede contacten
onderhield met de goedheilige Sint), Fons Swerts en Ursula, Monique Alenteyns ( voor– en
naschoolse kinderopvang), aan helpende handen en inventieve ideeën was er nooit gebrek.
Sommigen onder hen zag ik onlangs terug op het allerlaatste grootouderfeest. Hun nog steeds
aanwezige, onvervalste enthousiasme deed me onverwijld terugdenken aan lang vervlogen
glorietijden. Als God ergens een hemel geschapen heeft, dan moet het er hier toch heel dicht
bij geweest zijn…
Zo ging het vele jaren aan een stuk… En toch… kleine kinderen worden groot, busjes gaan stuk
of worden te duur, langzamerhand zagen we het aantal leerlingen minderen. Na meer dan 15
boeiende, leerrijke, onvergetelijke schooljaren werd de derde graad opgedoekt en verhuisde
ik opnieuw naar de hoofdschool. Maar hoe intens blij was ik, toen ik na zovele jaren zesde
klas, als turnleraar terug naar het vertrouwde stalletje mocht. Het voelde als… weer
thuiskomen.
Ondanks haast bovenmenselijke inspanningen om het hoofd boven water te houden, moesten
we onlangs een zware beslissing aanhoren. De school aan het Fonteintje zal, einde dit
schooljaar, de deuren noodgedwongen definitief sluiten. Het besef is weliswaar nog niet
helemaal doorgedrongen, maar er is helaas geen ontkomen meer aan.
Toch zijn we er met zijn allen rotsvast van overtuigd dat de overstap naar het wijkschooltje
in Steenoven een meer dan prachtig alternatief is. Juf Hilde zal de legendarische huisstijl
van het Fonteintje zeker niet verloochenen en de goede kanten van “ons” wijkschooltje ook
daar invoeren. Met man en macht wordt er momenteel gewerkt om alles piekfijn in orde te
krijgen. Op maandag, 30 juni staat de grote verhuis gepland. Wie wil komen helpen, altijd
welkom! We zien de toekomst alleszins met vertrouwen tegemoet. Onze pagadders zullen zich
in deze nieuwe omgeving snel thuis voelen.
Na zovele schitterende onderwijsjaren past hier vandaag maar één eenvoudig woordje: dank
u! Dank u wel, ouders, vrienden, leerlingen, collega’s, sympathisanten, … we hebben er een
ongelooflijk prachtige tijd op zitten. Vanaf nu zal de “tocht” naar het Fonteintje nooit meer
zijn zoals het ooit is geweest… Het zal raar aanvoelen, tranen wellen op, maar toch, dat kleine,
fijne, sympathieke wijkschooltje heeft voor eeuwig en altijd een plaatsje in ons hart
veroverd. Fonteintjesschool, we gaan je missen!
meester Luc.

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

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

wensen vanaf
 adres

………………………………… (datum)

volgende wijziging mee te delen :

 telefoonnummer  andere : …………………………………………………………………

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

Handtekening :

………………………………………………………………………………

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

