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Beste ouders, sympathisanten,

Schooljaar 18-19 loopt op zijn laatste benen…
Tijd om even terug te blikken …
-

De leerlingenraad vergadert niet alleen regelmatig, maar zorgt er ook voor
dat deze besprekingen in de praktijk omgezet worden. Eén van de realisaties
was het zichtbaar maken van de speelplaatsafspraken.

-

Het oudercomité is ook een vaste waarde binnen de school. De smuldag in het
centrum, het ontbijt in Steenoven en het schoolfeest springen eruit.
Maar gelukkig kunnen we ook tijdens andere activiteiten op de helpende
handen van deze ouders rekenen.
Kaatje Tielens heeft 4 jaar als voorzitter van het centrum de taak
opgenomen om dit allemaal te leiden. Zij geeft de fakkel door aan Marleen
Versijp.
Bedankt Kaatje voor je inzet en veel succes voor Marleen.

-

Het onderwijslandschap verandert in een razend tempo. Het M-decreet, ZILL
en het 3-sporenbeleid zijn maar enkele van deze vernieuwingen. De
leerkrachten volgen dit op via personeelsvergaderingen, studiedagen en
zelfstudie. Op deze manier trachten we tegemoet te komen aan de noden en
zorgen van onze kinderen.

-

Het schoolbestuur blijft deze positieve vooruitgang ten volle steunen. Op
deze manier wordt ’t Klavertje een leerplek waar onze kinderen graag komen
om te leren, te spelen en samen met de vriendjes te zijn.

Volgend schooljaar blijven we verder werken aan de ingeslagen weg …
Geniet van een rustige en zonnige vakantie.
Groeten,
Richard

NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN

OPENKLASDAG
CENTRUM & STEENOVEN

De klas waar je kind terecht komt volgend
schooljaar wordt opengesteld op
DONDERDAG 29 augustus 2019 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
2 september het nieuwe schooljaar te beginnen !
Samen met het rapport ontvangt je kind een uitnodiging voor de openklasdag
op 29 augustus en een lijstje met benodigdheden die je eventueel
al kunt aanschaffen.

Tijdens de zomervakantie op werkdagen :
 van 1 t/m 3 juli
 van 23 t/m 30 augustus

9.00-12.00 uur
9.00-12.00 uur

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 !!

INSTAPPERTJES

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.

RAPPORTREGELING & OUDERCONTACTEN
2019-2020
CENTRUM
&
STEENOVEN

* rapport 25.11.19 - oudercontact 26.11.19
* rapport 09.03.20 – oudercontact 10.03.20
* rapport 30.06.20

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

* 19.11.19
* 11.06.20

VAKANTIEREGELING & VRIJE DAGEN 2019-2020
Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen : 27.09.19
Lokale verlofdag : 30.09.19
Herfstvakantie van ma. 28.10.19 t/m zo. 03.11.19
Wapenstilstand : 11.11.19
Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen : 27.11.19
Kerstvakantie van ma. 23.12.19 t/m zo. 05.01.20
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

TE ONTHOUDEN DATA
02.09.19
20.09.19
24.09.19
26.09.19
12.10.19
15.10.19
16.10.19
16.10.19
17.10.19
17 + 18.10.19
21.10.19
24.10.19
25.10.19
05.12.19
18 + 19.12.19
29.01.20
12 - 14.02.20
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
24.06.20
25.06.20
29.06.20
30.06.20

eerste schooldag
opendeurdag politie Beringen 3-4 2vestigingen
scholenveldloop
schoolreis kleuters – 2 vestigingen
smuldag centrum
herfstwandeling 5-6
herfstwandeling kleuters Centrum
individuele foto ‘s + klasfoto’s Steenoven
grootouderfeest Steenoven
individuele foto ‘s + klasfoto ‘s Centrum
herfstwandeling kleuters Steenoven
herfstwandeling 3-4 2 vestigingen
herfstwandeling 1-2 2 vestigingen
sint op bezoek
kersttoneel 6de lj.
grootouderfeest Centrum
sportklassen 3-4 2 vestigingen
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
afscheid 6de leerjaar
wandeling naar ’t Fonteintje – 1 t/m 4 2 vestigingen
schoolreis 1-2 2 vestigingen
schoolreis 5-6
laatste schooldag

THEATERVOORSTELLINGEN 2019-2020
1ste leerjaar Centrum
2de leerjaar Centrum
3de - 4de leerjaar Centrum + Steenoven
5de - 6de leerjaar Centrum
instappers Centrum
1ste kleuterklas Centrum
2de + 3de kleuterklas Centrum
1ste + 2de leerjaar Steenoven
kleuters Steenoven
“Haar en Snaar” (in de school)
5-jarigen – lager Centrum
* “Haar en Snaar” (in de school)
5-jarigen - lager Steenoven
* verteltheater “De Belleman” voor iedereen
van de 2 vestigingen (in de school)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

25.11.19
14.02.20
27.01.20
04.02.20
13.11.19
21.01.20
31.03.20
14.02.20
30.03.20
21.01.20
29.01.20
09.03.20

GYM LAGER

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).

GYM KLEUTERS
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 - 2de – 3de leerjaar centrum
4de - 5de – 6de leerjaar centrum
Kleuters centrum

10.09.19 - 19.30 uur
17.09.19 – 19.30 uur
09.09.19 - 19.30 uur



Steenoven – lager en kleuters

Centrum :

05.09.19 – 19.30 uur

23-10-19 16-12-19 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

SCHOOLTOESLAG 2019-2020
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige
schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar
2019-2020 vervangen door DE SCHOOLTOESLAG en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.
De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in
het hoger onderwijs.
Wat wil dit zeggen?
Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs ?




Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 GEEN AANVRAAG MEER INDIENEN bij de
afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren
via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be.
Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

GOED NIEUWS
In september krijgen de leerlingen van het 1steen het 4de leerjaar en ook de nieuwe
leerlingen in de andere lagere klassen 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.

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

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

wensen vanaf

………………………………… (datum)

 adres

 telefoonnummer

volgende wijziging mee te delen :

 andere :

…………………………………………………………………

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

Handtekening : ………………………………………………………………………………

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

