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Vakantie is je schoolboeken opzij schuiven
en stickers plakken met ‘gesloten wegens jaarlijkse vakantie’.
Vakantie is 's morgens wakker worden in een kleurrijke tent
en op zoek gaan naar een stukje paradijs.
Het is nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen ontdekken
die eigenlijk al eeuwenoud zijn.
Je moet niet ver weg trekken om rust en schoonheid te vinden.
Ze ligt soms zo dichtbij: de betoverende dauw van een zonsopgang,
het spetterend vuurwerk van een zonsondergang.
Het zijn onvergetelijke momenten.
Er is zoveel om van te genieten: vogels, vlinders, vrienden,
kleuren en geuren.
Elke dag kan je een ontdekkingsreis maken.
Vakantie is een geschenk vol verrassingen.

Beste ouders, collega’s, sympathisanten
Een schooljaar vliegt voorbij.
De oudste kleuters vliegen naar het 1ste leerjaar.
De leerlingen van het 6de leerjaar vliegen uit naar het secundair.
De leerkrachten hebben jullie kinderen niet alleen volgestouwd met leerstof, maar hebben ze
ook levenslessen meegegeven die ze de volgende jaren goed kunnen gebruiken. Die waarden
zoals vriendschap, delen, samenwerken, bewondering hebben voor, luisteren naar, respect
voor anderen, … zijn even belangrijk als de punten op hun rapport.
Hierover krijgen we regelmatig complimenten. Gidsen, theatergezelschappen, … mensen die
met onze kinderen te maken krijgen, zijn achteraf lovend over het gedrag en respect van
onze kinderen. Deze pluim steken we graag op onze hoed.
Ook krijgen we van het secundair complimenten voor de goede voorbereiding van jullie
kinderen. Zo hebben ze de nodige bagage in hun valies om te vliegen met als bestemming
volwassenheid.
Bedankt aan iedereen die aan dit traject heeft meegewerkt.
Richard
Directeur

PS.: Volgend schooljaar wordt onze speelplaats in de hoofdschool een beetje groter.

Onze school heeft met het stadsbestuur een erfpacht aangegaan voor het stukje grond tussen het paadje en de
speelplaats.
Het lapje grond werd de vorige dagen grondig opgeruimd en klaargemaakt, dit onder het deskundig oog van onze
kleuters. Tijdens de vakantie wordt de omheining aan het paadje over de ganse lengte vernieuwd. Vanaf september
kunnen de kinderen dan de speeltijden ook hier onder de bomen op een aangename manier doorbrengen.

NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN

De klas waar je kind terecht komt volgend
schooljaar wordt opengesteld op
donderdag 27 augustus 2015 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 dinsdag
1 september het nieuwe schooljaar te beginnen !
Samen met het rapport ontvangt je kind een uitnodiging voor de openklasdag
op 27 augustus en een lijstje met benodigdheden die je eventueel
al kunt aanschaffen.

Tijdens de zomervakantie op werkdagen :
 van 1 t/m 3 juli
 van 24 t/m 31 augustus

9.00-12.00 uur
9.00-12.00 uur

Vergeten voorwerpen worden niet meer nagebracht. Uitzonderlijk worden vergeten
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

* 20.11.15 - oudercontact 24.11.15
* 11.03.16 – oudercontact 15.03.16
* 30.06.16

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

* 17.11.15
* 14.06.16

Woensdag 23.09.15 : lokale verlofdag
Woensdag 07.10.15 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen
Herfstvakantie van ma. 02.11.15 t/m zo. 08.11.15
Woensdag 11.11.15 : wapenstilstand
Woensdag 25.11.15 : lokale verlofdag
Kerstvakantie van ma. 21.12.15 t/m zo. 03.01.16
Vrijdag 29.01.16 : pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen
Krokusvakantie van ma. 08.02.16 t/m zo. 14.02.16
Paasvakantie van ma. 28.03.16 t/m zondag 10.04.16
Weekend Hemelvaart van do. 05.05.16 t/m zo. 08.05.16
Pinkstermaandag : 16.05.16
Maandag 06.06.16 : lokale verlofdag

01.09.15
21.09.15
25.09.15
08.10.15
17.10.15
22 + 23.10.15
27.10.15
04.12.15
16 + 17.12.15
25 – 29.01.16
03.02.16
05.02.16
20.03.16
21 - 25.03.16
22.04.16

eerste schooldag
veldloop
schoolreis naar ’t Fonteintje (kleuters)
herfstwandeling 1-2-3-4
smuldag centrum
grootouderfeest centrum
grootouderfeest Steenoven
sint op bezoek
kersttoneel 6de lj.
verteldagen - gedichtendagen
carnaval voor de kleuters
carnaval voor het lager
ontbijtactie Steenoven
bosklassen 5+6
schoolreis kleuters

30.04.16
05.05.16
28.05.16
03.06.16
22.06.16
24.06.15
29.06.16

koude schotels - centrum
eerste communie
schoolfeest
schoolreis 1-2-3-4
afscheid 5-jarige kleuters (2 vestigingen)
schoolreis 5+6
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 – 2de leerjaar centrum : 10.09.15 - 19.30 uur
3de-4de leerjaar centrum : 07.09.15 – 19.30 uur
5de-6de leerjaar centrum : 09.09.15 – 19.30 uur
Kleuters centrum : 08.09.15 - 19.30 uur


Steenoven : 09.09.15 – 19.30 uur

gaan door op woensdag
09-12-15 27-01-16 23-03-16 27-04-16
ALLEEN VOOR DE NIEUWE GEZINNEN : 09-03-16
Juf Reinhilde verwelkomt ouders en kleuters tussen 18.00 en 19.00 uur.
Openklasdag : donderdag 27-08-15 : 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 2015-2016 vanaf september op het secretariaat
afhalen.

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.

Tijdens de zomervakantie van 2014 werd de wijkschool van Steenoven
volledig omgetoverd in een prachtige, vernieuwde, frisse locatie,
waar vele kleuters en lagere schoolkinderen samen een leuke tijd beleven.
Deze werken werden tijdens de paasvakantie nog verder gezet,
want er werd toen een prachtige fietsenstalling opgericht.
Bij deze willen we een dankwoordje zeggen aan onze werkman René
en al diegenen die een helpende hand hebben toegestoken om dit te verwezenlijken.
Dank u
vanwege de juffen
en alle kinderen van de wijkschool Steenoven

Na de paasvakantie kregen we rond 11.00 uur plots hoog bezoek.
Juf Nele had goed nieuws voor de hele school. Alle kinderen van Steenoven (en de
juffen ook natuurlijk) moesten naar buiten gaan. “Een verrassing” zei juf Nele. Vol
spanning zat iedereen achter de poort te wachten. Toen was het zover…. Een grijze
auto met aanhangwagen stopte voor de poort! Het waren Mieke, Elza en Louis
samen met hun vriendelijke baasjes. “Juf, wat zit er in die grote doos? “ vroegen
heel wat kinderen. De spanning was niet meer te houden, dus deden Kris en George
(de baasjes) de dozen open. “Ooohhhhh!” riepen de kinderen in koor! Daar kwamen
ze: Mieke, Elza en Louis. Ja ja, geitjes op onze school! Mieke was de moeder. Zij
vond het leuk om op stap te gaan. De kinderen van het eerste leerjaar hebben fijn
met haar kunnen wandelen op onze speelplaats. De kleuters hadden vooral oog
voor Elza en Louis. Hoe schattig hoorden we ze vaak zeggen! Zij waren de kleintjes,
nog maar enkele weken oud. We mochten de geitjes ook eten geven! Maïskorrels,
planten, … Wist je dat Elza en Louis nog van een zuigfles dronken? Het was een
superdag op onze school! Bedankt Kris, George, Mieke, Elza en Louis.

De dag voor de schoolreis had ik er al heel veel zin in, maar ik hoorde op
het weerbericht dat we een hete dag tegemoet gingen. En het was ook
zo! We waren bijna oververhit toen we naar de speeltuin gingen!
Gelukkig mochten we nog met onze voeten in het water! Dat was echt
zalig! Zeker als je het al super heet hebt!
Het was in de dierentuin ook superfijn! Er zaten krokodillen en die waren echt grappig, maar
ze bewogen wel niet… De neushoorns waren wel zeer actief!
Ik wist eigenlijk niet dat er een wandelpad was waarop je dan te voet langs de dieren kon! Ik
dacht dat we alleen met de bus, met de auto of zelfs met de boot door het park konden…
De dieren worden daar echt heel goed verzorgd!!
De speeltuin lag niet bij de dierentuin.(ik dacht van wel)
We moesten vijf minuutjes in de bus zitten voor we bij de speeltuin waren, maar dat valt nog
heel goed mee, de heen- en terugweg waren pas lang in de bus zitten, maar het is vlugger
voorbij gegaan dan ik had gedacht!
Kort uitgelegd: het was SUPER leuk!!
Rhode put
Klas 5B

De dag voordat we chemie hadden wisten we er nog niks van. We wisten alleen dat het rare
meisjes heette, maar dat zegt niet veel. Veel zaken kan je “rare meisjes” noemen! Ik dacht
eigenlijk eerst dat het een toneeltje was, maar het was veel leuker dan gewoon maar een
toneeltje, het was leren met proefjes en daar hou ik echt heel veel van! Je leert namelijk
zonder je het door hebt en dan wordt het veel gemakkelijker!
We hebben eerst een paar COOLE proefjes mogen bekijken, en ik heb die thuis ook
uitgeprobeerd. Daarna mochten we zelf haargel maken, we mochten zelf een geurtje en een
kleurtje kiezen. Zo had je rode gel met kokosgeur, groene gel met papajageur, blauwe gel
met groene appelgeur, … Iedereen maakte haargel naar eigen smaak, (eigen geur en kleur!) En
de dag erna kwamen we allemaal met een vetkuif naar school (grapje).
Rhode put
Klas 5B

Bericht aan de rokers,
Sinds enkele jaren is het verboden om nog te roken op openbare plaatsen. Ook in de school en
op de speelplaats geldt dit verbod. Toch merkten we aan de peukjes op de grond, dat er op de
speelplaats tijdens het schoolfeest werd gerookt. Jullie kinderen proberen de speelplaats
proper te houden en via een beurtrol wordt de speelplaats door hen opgeruimd. Maandag na
het schoolfeest hebben zij dan ook die vieze peukjes moeten opruimen op de speelplaats.

Buiten het schoolgebouw staat er nochtans een metalen peukenbak waar rokers de
sigaretten in kunnen doven. Maar ook daar merken we dat de peukenbak niet altijd
gebruikt wordt, en dat er nadien ook peukjes geraapt moeten worden.
Daarom een oproep om het rookverbod te respecteren!
Hierna volgen enkele anonieme uitspraken van jullie kinderen gericht aan de
hardleerse rokers:

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 !

