einde schooljaar - 30 juni

om 12.15 uur
VBS ‘T KLAVERTJE - KOERSEL
klavertje@vbskoersel.be
Kerkplein 40 – Ploegstraat 8
011/422396

011/572048

www.vbskoersel.be
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Beste ouders, sympathisanten,

Eind juni: een schooljaar is voorbij en de vakantie staat voor de deur.
Gelukkig is corona een beetje op de achtergrond geraakt. Hierdoor zijn de geplande activiteiten
gewoon kunnen doorgaan.
De kinderen keken uit naar de schoolreizen. Ook de fun-dag met springkastelen was een schot in de
roos. De ouderraad van Steenoven en de ouderraad van het Centrum zorgden voor een lekkere
hotdog. Want van dat springen en spelen krijg je natuurlijk honger!
Het 6de leerjaar is nog 3 dagen op plattelandsklassen geweest. Rond Borgloon hebben zij al
wandelend een bezoek gebracht aan een aardbeienkweker, de veiling BelOrta en de stroopfabriek.
Ik was er ook bij en ik kan beamen dat de zesdeklassers met aandacht de rondleidingen volgden.
Als beloning mochten ze smullen van de aardbeien, frambozen en kersen.
Van de zesdeklassers nemen we afscheid. Zij gaan hun schoolcarrière verder uitbouwen in de
secundaire scholen van de buurt. De basis die zij in ’t Klavertje kregen, kunnen ze nu verder
uitdiepen.
Ook moeten we afscheid nemen van enkele leerkrachten.
- Juf Marijke gaat met pensioen.
- Juf Hilde gaat met pensioen.
- Meester Bruno gaat naar een school dichter bij huis.
- Meester Jelle start een andere job buiten het onderwijs.
Beste juffen en meesters, bedankt voor alles wat jullie deden voor ’t Klavertje!
In september verwelkomen we dan ook enkele nieuwe juffen en meester.
Maar eerst genieten van een fijne,
onbezorgde,
ontspannende vakantie!

Richard

NIET VERGETEN NIET VERGETEN NIET VERGETEN
OPENKLASDAG
CENTRUM & STEENOVEN

De klas waar je kind terecht komt volgend
schooljaar wordt opengesteld op
DINSDAG 30 augustus 2022 tussen 17.00-19.00 uur.
Jullie kunnen dan samen met de kinderen een bezoekje brengen.
Het pakketje boeken dat de leerlingen van het lager krijgen, kan dan nog gekaft worden
zodat alles klaar is om op 1 september het nieuwe schooljaar te beginnen !

Samen met het rapport ontvangt je kind een uitnodiging voor de openklasdag
op 30 augustus en een lijstje met benodigdheden die je eventueel
al kunt aanschaffen.

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 ontvangen 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 op werkdagen :
 van 1 t/m 5 juli
 van 23 t/m 31 augustus

9.00-12.00 uur
9.00-12.00 uur

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
2022-2023
De klastitularis organiseert in de week na het rapport een oudercontact om de resultaten en
de vorderingen te bespreken.
CENTRUM
&
STEENOVEN

* rapport 28.11.22 - oudercontact week 28.11.22 t/m 02.12.22
* rapport 13.03.23 - oudercontact week 13.03.23 t/m 17.03.23
* rapport 30.06.23 – oudercontact week 21.06.23 t/m 30.06.23

Het is de bedoeling dat het 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

* week 17.10.22 t/m 21.10.22
* week 30.01.23 t/m 03.02.23
* week 12.06.23 t/m 16.06.23

INFOAVOND SCHOOLRIJPHEID 5-JARIGEN * 07.03.23 om 19.30 uur

VAKANTIEREGELING & VRIJE DAGEN 2022-2023
Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen : 21.09.22
Lokale verlofdag : 30.09.22
Herfstvakantie van ma. 31.10.22 t/m zo. 06.11.22
Wapenstilstand : 11.11.22
Lokale verlofdag : 07.12.22
Kerstvakantie van 26.12.22 /m zo. 08.01.23
Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen : : 23.01.23
Krokusvakantie van ma. 20.02.23 t/m zo. 26.02.23
Lokale verlofdag : 22.03.23
Paasvakantie van ma. 03.04.23 t/m 16.04.23
Dag van de arbeid : 01.05.23
Weekend Hemelvaart van do. 18.05.23 t/m zo. 21.05.23
Pinkstermaandag : 29.05.23

TE ONTHOUDEN DATA
01.09.22
29.09.22
08.10.22
tss. 10 en 14.10.22
13 + 14.10.22
14.10.22
17 + 18.10.22
19.10.22
20.10.22
21.10.22
Afh. v.h. weer
02.12.22
21 + 22.12.22
16.01.23-20.01.23
17.02.23
19.03.23
15.05.23
18.05.23
03.06.23
22.06.23
23.06.23
26.06.23
28.06.23
29.06.23
30.06.23

eerste schooldag
schoolreis kleuters 2 vestigingen
smuldag Centrum
herfstwandeling 1-4 Steenoven bij mooi weer
grootouderfeest kleuters Centrum
herfstwandeling 1+2+3+4 Centrum
individuele foto ‘s + klasfoto ‘s Centrum
individuele foto ‘s + klasfoto ‘s Steenoven + familiefoto ‘s (lln.
Centr.  Steen.)

grootouderfeest kleuters Steenoven
herfstwandeling 5+6
herfstwandeling kleuters 2 vestigingen
sint op bezoek
kersttoneel 6de lj.
zeeklassen 5+6
carnaval
ontbijtactie Steenoven
schoolreis naar ’t Fonteintje – kleuters 2 vestigingen
eerste communie
schoolfeest
schoolreis 5+6
schoolreis 1+2 2 vestigingen
schoolreis 3+4 2 vestigingen
afscheid 5-jarige kleuters - 2 vestigingen
afscheid 6de leerjaar
laatste schooldag

THEATERVOORSTELLINGEN 2022-2023

* Culturele voorstellingen Cultuurcentrum Beringen :
- 1ste + 2de leerjaar Centrum : 17.10.22
- 3de leerjaar Centrum : 17.10.22
- 4de leerjaar Centrum : 26.01.23
- 5de leerjaar : 08.11.22
- 6de leerjaar : 13.03.23
- 1ste t/m 4de leerjaar Steenoven : 17.10.22
- Instappers + 1ste kleuterklas Centrum : 03.10.22
- 2de kleuterklas Centrum : 24.01.23
- 3de kleuterklas Centrum : 08.12.22
- 1ste + 2de kleuterklas Steenoven : 08.12.22
- 3de kleuterklas Steenoven : 24.01.23

GYM LAGER

Alle kinderen van het lager (Centrum & Steenoven) dragen sportschoenen zodat ze ook
zonder problemen buiten kunnen turnen, een T-shirt met het embleem van de school
(€ 8,50) en een zwart shortje (zelf aan te schaffen). Aan leerlingen die nog geen T-shirt
hebben, worden deze uitgedeeld tijdens de eerste gymles.

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 samen te doen ?

1ste - 2de – 3de leerjaar Centrum
15.09.22 - 19.30 uur
4de - 5de – 6de leerjaar Centrum
12.09.22 – 19.30 uur
Kleuters Centrum
06.09.22 - 19.30 uur


Kleuters Steenoven
06.09.22 – 19.00 uur
Lager Steenoven
06.09.22 – 19.30 uur

Centrum :

30.08.22

26.10.22

19.12.22

25.01.23

29.03.23

10.05.23

Ouders en kleuters worden verwelkomd tussen 18.00 en 19.00 uur
Steenoven : op afspraak – 011/572048

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 !!!

Juf Shana van het derde leerjaar is op 28 mei ll. met Andy in het
huwelijksbootje gestapt.
We wensen hen samen met de kinderen heel veel geluk !!!

Juf Hilde

Helaas moeten wij ook afscheid nemen van 4 collega ‘s.
Juf Marijke (lager Centrum) en kleuterjuf Hilde van Steenoven gaan met pensioen.
Wij wensen hen veel tijd om fijne dingen te doen en te genieten van hun vrijheid!
Meester Bruno start in een andere school dichter bij huis en meester Jelle kiest voor een
andere job buiten het onderwijs. Veel succes bij deze nieuwe uitdagingen!
voor alles wat jullie voor onze school, de collega ’s en de
kinderen betekenden!
HET GA JULLIE GOED!!!

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. Tevens is het belangrijk dat we over minstens één e-mailadres beschikken
aangezien de meeste schoolcommunicatie langs deze weg gebeurt.
Wijzigingen doorgeven via mail mag natuurlijk ook! klavertje@vbskoersel.be
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

wensen vanaf
 adres

………………………………… (datum)

 telefoonnummer

volgende wijziging mee te delen :

 e-mailades

 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 !

