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APRIL

na grote schoonmaak,
na stof en spinnenwebben
uit je huis en hoofd te halen
ramen en deuren open gooien
en lente ruiken.
je ogen op de horizon richten
en zien groeien
wat in koude donkere aarde
een winter lang
gekiemd heeft.
het botten van het blad
in je lijf voelen,
een frisse wind doen waaien
en je woorden warmgeel kleuren.
opstaan
en een nieuw lied zingen
nog enkel over de toekomst,
is geloven dat het kan :
de dood achter je laten
en leven smaken
in zuur, zout en zoet.
Kathleen Boedt

2015

Beste ouders,

Samen maken we de school tot een toffe plaats voor jullie kinderen.
Je hebt in de eerste plaats de kinderen. Zij zijn enthousiast en willen bijleren. Van 2.5 jaar tot 12
jaar trachten we de kinderen dagelijks te boeien en iets bij te brengen.
Daarnaast hebben we jullie, de ouders. Jullie geven je vertrouwen aan ons om je kinderen te helpen
opgroeien tot fijne, toffe jongeren.
Het oudercomité Centrum en Steenoven werkt ook samen met de school om grotere activiteiten te
doen slagen, zoals het kersttoneel, hotdog bij carnaval, sobere maaltijd, schoolfeest…
Het leerkrachtenteam tenslotte gaat met de kinderen elke dag op stap. Wij willen hen een leerrijke
en boeiende schooltijd geven.
Enkele voorbeelden van de toffe schooltijd die we je kinderen geven:
-

Sinterklaasshow (gemaakt en gebracht door enkele leerkrachten)

-

Het kersttoneel door de leerlingen van het 6de leerjaar

-

Sprookjestocht aan de wijkschool

-

Gedichtenweek met toonmoment gebracht door kleuters en leerlingen

-

Hotdog eten op school en een spetterende carnaval-spel-namiddag

-

Voorstelling van het vastenproject door de leerlingen van het 5 de leerjaar

-

Zeeklassen

-

Rollebolle, American Games …

-

Sobere maaltijd tijdens de vastenperiode

-

En nog veel meer !

In de klas wordt naast leren ook gewerkt om andere
talenten te ontwikkelen. Tijdens de muzische
activiteiten wordt er getekend, voorgedragen,
geschilderd, gezongen …
In de hal kan je een mooi resultaat zien van samenwerken
aan iets groots: elk kind van de school heeft een stukje
van een puzzel op zijn eigen creatieve manier gekleurd.
Het is een kleurrijke puzzel geworden. Van dichtbij zie je
allemaal aparte tekeningetjes, maar van op afstand een
mooi kleurrijk geheel.
Samen maken we met de kinderen er een mooie school
van waar ieder zichzelf kan zijn!

Richard
Directeur a.i.

06.05.2015 : van 18.00 tot 19.00 uur.
De kleutertjes die in september 2015 instappen, kunnen samen met hun ouder(s)
naar de openklasdag komen in augustus. De juiste datum verschijnt in ’t Klavertje
van het 3de trimester.









09.05.15
14.05.15
30.05.15
05.06.15
19.06.15
24.06.15
29.06.15

koude schotels - centrum
eerste communie
schoolfeest (2 vestigingen)
schoolreis lager (2 vestigingen)
schoolreis kleuters (2 vestigingen)
afscheid 5-jarige kleuters (2 vestigingen)
afscheid 6de lj.







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
De zomervakantie begint op 30.06.15 om 12.00 uur

Voor informatie, ons schoolkrantje, de kalender en foto’s kunnen jullie terecht op
onze

Elk jaar vragen ouders naar een zinvolle bezigheid voor hun kinderen tijdens de
zomervakantie.
Om hieraan tegemoet te komen, bieden wij ook nu weer geheel vrijblijvend
vakantieblaadjes aan. Inschrijvingsformuliertjes worden bezorgd na het
paasverlof.
Er kan besteld worden t/m 30 april. Prijs : € 7,00. De levering gebeurt in juni.

1) SCHOOLUREN
IEDEREEN = KLEUTERS + LEERLINGEN LAGER komen OP TIJD naar school !
(OOK OP DE WIJK !)
Het is enorm storend als kinderen later de klas binnenkomen !
Laatkomers moeten de directie op de hoogte brengen waarom ze te laat zijn !
Denk eraan dat het 2 minuten vroeger belt dan het eigenlijke schooluur !

2) SCHOOLPOORTEN
Omwille van de veiligheid worden de schoolpoorten onmiddellijk gesloten na het
belsignaal (centrum & Steenoven).
De kinderen die ’s middags naar huis gaan, mogen terug binnenkomen
via de poort aan het paadje die om kwart voor 1 geopend wordt (centrum).

3) AVONDRIJEN CENTRUM
Spreek goed af met je kind welke rij het moet nemen !
Kinderen wiens ouders niet op de parking staan, worden
door de leerkrachten terug meegenomen en wachten in de hal.
1. Rij naar de parking
2. Rij naar de Laakstraat
3. Rij naar Koersel-Dorp via het paadje
4. Rij naar de Pastorijstraat

4) MEDICATIE
Indien je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen kan dit alleen
als het “Attest van medicatietoediening” in het bezit is van de leerkracht.
Dit formulier wordt ingevuld door een arts. De ouder vult de naam (namen) in van
de leerkracht(en) die het geneesmiddel mag (mogen) toedienen. Het attest wordt
ondertekend door de arts en een ouder.

5) IETS VERGETEN ,,,
Vergeten voorwerpen naar het secretariaat (Kerkplein) brengen, kan niet meer.
Uitzonderlijk worden er nog vergeten brooddozen tijdens de speeltijd aan de
leerlingen 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.
Traktaties van jarige kinderen die te zwaar zijn, kunnen ’s morgens afgegeven
worden aan de leerkracht aan de poort.
Kinderen kunnen na de school niet meer in de klas om boeken of huistaken op te
halen die ze vergeten zijn.

6) IETS VERLOREN ,,,
Ieder jaar worden er in de school allerlei voorwerpen verloren en gevonden.
Schrijf op brooddozen, koekjesdozen, etiketjes van turnkledij, jassen, mutsen…
de naam.
Alleen op deze manier kunnen we de gevonden spullen makkelijk aan de eigenaar
terugbezorgen. Ouders en leerlingen die iets kwijt zijn, kunnen steeds terecht in het
secretariaat om te snuffelen tussen de gevonden voorwerpen.

Onze school zamelt lege batterijen in. Alle lege batterijen
worden gedeponeerd in de inzamelton die in onze hal staat.
Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 punt.

In ruil voor gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante
artikelen zoals vb. sportmateriaal, didactisch materiaal en nog zoveel meer … Het
hoeft geen uitleg dat dit materiaal voor ons heel welkom is !
Het inzamelen van batterijen is immers niet alleen gunstig voor onze school maar
ook voor jullie! Op die manier draag je actief bij tot een beter milieu. Bebat
verwerkt en recycleert de opgehaalde batterijen waardoor men de natuurlijke
grondstoffen kan behouden en hergebruiken.

In onze school willen we bewust omgaan met afval.
Toch blijft er nog een hoop restafval achter.
Gelieve daarom één vuilniszak mee te geven aan elk kind.

Een KISS & RIDE STROOK is een
zone waar ouders stoppen met de
wagen om er hun kinderen af te
zetten.
Ouders, blijf niet langer dan nodig
staan om je kind af te zetten,
principe is dat je achter het stuur
van je voertuig blijft zitten.

Ouders die hun kinderen naar/van de poort willen
begeleiden, moeten hun auto aan de kerk parkeren.

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 ………………………………… (datum) volgende wijziging mee te delen :
 adres

 telefoonnummer

 andere : …………………………………………………………………

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

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

