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Pasen is 
 

met fris lentegroen 

uitbundig narcissen-geel 

en intense kleurtoetsen 

aan de slag gaan 

om terug zuurstof en pit 

in het leven te brengen. 

 
als de zon door de wolken priemen 

als een kuiken uit het ei breken 

als boomtwijgen uitlopen 

als bloesems ontluiken 

als bloemknoppen openbarsten 

als graan uit een zaadkorrel kiemen. 

 
Kathleen Boedt 
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Beste ouders en sympathisanten,  

 

Vandaag kondigde de premier weer strengere maatregelen aan.  

De lessen voor de kinderen van het lager worden opgeschort. 

 

Vorig jaar vóór de paasvakantie zaten we nu ook in een lockdown-periode.  

Toen keken we uit naar de tijd na het coranavirus. Net zoals nu, of nog meer zelfs. 

De tijd dat we weer het gewone leven zouden kunnen leiden. 

 

Dit schooljaar hebben we nog niet kunnen proeven van dat gewone leven. 

Toch moeten we positief vooruitblikken naar de toekomst. 

In de school waren de kinderen tot op heden gelukkig nog samen met hun vriendjes en 

vriendinnetjes. 

De juffen en meesters doen hun best om de kinderen een gewoon schoolleven te schenken. 

Allerlei acties organiseerden we corona-proof: 

o Een vogeltje in de klas toonde ons wanneer we moeten ventileren. 

o Carnaval werd in elke klas met een ‘pretpakket’ gevierd. 

o De openklasavond voor ukkies geboren in 2019 was een groot succes! 

o Kwartierlezen is al een gewoonte geworden voor de leerlingen. 

o Tijdens de week van de vrijwilliger werden kaartjes bezorgd! Bedankt voor jullie inzet! 

o De paashaas kwam dit jaar gelukkig wat vroeger.  

o De speelplaats van het centrum werd onder handen genomen. Bedankt oudercomité voor jullie 

bijdrage. 

o De vogelkastjes, geknutseld door de kinderen in Steenoven helpen tegen de processierupsen. 

o In de wijkschool heb ik ook een bureel geïnstalleerd. Voortaan kan je mij daar ook meer 

vinden! 

 

Andere activiteiten moesten we helaas weer uitstellen: 

o Ontbijtactie van Steenoven zal volgend schooljaar weer plaatsvinden. 

o De zeeklassen voor het 5de en 6de leerjaar kunnen dit jaar niet doorgaan. Wel zorgen we voor 

enkele mooie momenten met deze kinderen. 

o Schoolfeest? We houden je op de hoogte! 

 

Vorig jaar sloot ik deze tekst af met de volgende woorden: 

 

Momenteel weten we nog niet wat de toekomst gaat brengen. Hoelang gaat deze lockdown nog duren?  

 

Hopelijk schakelen we niet te snel terug over op het gejaagd leven, maar houden we voldoende tijd 

over om te genieten van elkaar.  

 

 
Zorg voor elkaar, 

 

Zalig paasfeest, 

 

 

Richard  

 

        



 
 
    

 

 
 

 

CENTRUM :  05-05-21 - onder voorbehoud 

                   Ouders en kleuters worden verwelkomd tussen 18.00 en 19.00 uur 
 

STEENOVEN : op afspraak – 011/572048 

 

 
 

De kleutertjes die in september 2021 instappen, kunnen samen met hun ouders  

naar de openklasdag komen in augustus.  De juiste datum verschijnt in ’t Klavertje van 

het 3de trimester.  
 

 

 

 
 

 

ONDER VOORBEHOUD 
 

29.05.21  schoolfeest  

14.06.21  schoolreis 3-4   2 vestigingen 

16.06.21  afscheid 5-jarige kleuters - 2 vestigingen  

21.06.21  schoolreis naar ’t Fonteintje – kleuters    2 vestigingen 

23.06.21    afscheid 6de leerjaar  

24.06.21 schoolreis 5-6 

25.06.21 wandeling naar ’t Fonteintje – 1  t/m 6    2 vestigingen 

28.06.21  schoolreis 1-2    2 vestigingen   

 

30.06.21     laatste schooldag – einde 12.15 uur 

 

 
 

 

 

 
 

Dag van de arbeid : 01.05.21 = zaterdag  

 Weekend Hemelvaart van do. 13.05.21 t/m zo. 16.05.21  

 Pinkstermaandag : 24.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

 

 

 
 

 

 

De oefenblaadjes van de Vakantiekalenders zijn de ideale voorbereiding voor het volgende 

schooljaar van je kinderen. Op een speelse manier oefenen ze op leerdoelen en eindtermen.  
 

De scheurkalender kost € 8,00.  

 

 

Het Zomerbingel-pakket kost € 12,00 (scheurkalender + app). 
 

 Altijd en overal oefenen en spelen op de tablet 

 Geen internetverbinding vereist 

 Inclusief leuk familiespel met vragen op verschillende niveaus 

 Digitaal oefenen op taal, spelling, wiskunde,  WO ... 

 Mogelijkheid om het soort vragen af te stemmen op de bingelresultaten van het voorbije 

schooljaar 
 

Voor meer info over de Zomerbingel 2021, neem een kijkje op www.zomerbingel.be 

 

Het vakantieaanbod kan besteld worden voor kleuters die naar het eerste leerjaar gaan  

en voor alle leerjaren van het lager onderwijs. 

De foldertjes worden nog meegegeven met de kinderen. 

Het bedrag komt op de schoolrekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

PMD moeten we sorteren in blauwe zakken,  

zoals we dat thuis doen. 

Misschien zijn er ouders die blauwe zakken teveel hebben. 

Deze zijn altijd welkom.  Alvast hartelijk dank! 
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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 !   

   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 13.00 uur 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 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

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 kinderen 

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, zetten hun  

auto op de parking. 

 

 

 

 

 

Naast onze school wordt er gebouwd. 
 

In de mate van het mogelijke wordt er rekening gehouden met transport en leveringen buiten de 

schooluren. 

 

Toch vragen wij om extra voorzichtig te zijn omdat een ongeval snel gebeurd is. 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

 

 
Gedichtendag - gedicht geschreven door Inci Su en Jana 
 
 
Onze school: echt een klavertje vier…. 

Eén blad staat voor plezier, 

het tweede blad staat voor leren, 

het derde voor liefde, 

en het vierde voor geluk.  

Maar geluk kun je niet kopen, 

en geluk staat ook niet op papier… 

Want geluk zit diep in je, net als een klavertje vier… 

En ons geluk zit ook nog eens in onze school: ‘t Klavertje Koersel. 

 
Inci Su Oztürk, Jana Volders 6A 

 
 

Gedichtendag - gedicht geschreven door Aleyna, Lyan, Abdussamet 
 

Dit halve schooljaar  was niet normaal, 

hier volgt even een schooloverzichtjournaal.  

Liefjes gingen aan en uit:  net zoals een lamp, 

het was een ramp.  

Het kersttoneel was uniek, 

maar er was helaas geen publiek. 

Het laatste  jaar  van de school, 

’t Klavertje blijft mijn idool. 

Er waren minder ruzies dit jaar, 

dat vond ik best wel raar.  

Meester Jelle is terug, 

 hij ging  vliegensvlug. 

Vorig jaar was het stom want we zaten in ons kot 

en dat was wel heel rot. 

We waren ook wel blij, 

want we kregen even vrij.  

Er was geen veldloop, dat was wel saai… 

Maar als er veldloop is, is er altijd lawaai.  

Hop hop hop… ’t Klavertje is top!      
                                                                        Aleyna Göl, Lyan Peeters, Abdussamet Kücük 



 
 
    

 

Gedichtendag - gedicht geschreven door Lena en Siebe  
  

 

Groot of klein,  hier moet je zijn, 

want het is hier reuze fijn! 
 

We leren nieuwe dingen, 

volgend jaar moeten we opnieuw beginnen. 
 

Bingo in het Frans, 

iedereen krijgt een nieuwe kans. 
 

De juffrouwen zijn niet streng, 

maar sommigen zijn wel eng. 
 

We krijgen wel veel toetsen, 

maar de juffrouw moet nog steeds de klas poetsen. 
 

We zijn hier super netjes 

‘s morgens eten we soms omeletjes met kroketjes. 
 

Hoog of laag: 

turnen dat doen we graag! 
 

De jongens spelen voetbal, 

de meisjes liever trefbal. 
 

We leren en spelen samen, 

op woensdag eten we bananen. 
 

Lessen doen we niet altijd graag, 

en zeker de lessen over de evenaar. 
 

We maken ons huiswerk thuis, 

het geld bewaren we in een kluis. 
 

Iedereen komt vrolijk naar school,  

’t Klavertje is ons idool! 
 

We spelen in de weide, 

dit is nu het einde! 
                                                                         Lena Renette, Siebe Breugelmans 6A  



 
 
    

 

 
Gedichtendag - gedicht geschreven door Cara, Ilio, Fran  
 

Rood rood rood, 

van klein tot groot. 

Oranje oranje oranje, 

ik maak deze campagne. 

Geel geel geel, 

we spelen heel veel. 

Groen groen groen, 

hier is iedereen kampioen. 

Blauw blauw blauw, 

kom maar gauw! 

Paars paars paars, 

de juffen zijn de baas. 

Roos roos roos, 

de juffen zijn soms boos. 

Schaar schaar schaar, 

we zijn nog lang niet klaar. 

 

We beginnen met de peutertjes, 

ze groeien op tot grote kleutertjes. 

Van het laatste kleuterklasje naar het 1ste leerjaar. 

In ‘t 1ste leren we woordjes 

en schrijven we nog wat grootjes. 

We gaan over naar het 2de, o wat wordt het moeilijk, 

maar de juffen en meesters, zij helpen ons goed. 

Daarom moeten we dus niet naar de spoed. 

Het 3de leerjaar: een beetje meer huiswerk. 

Het 4de leerjaar: wat een gedoe, 

al dat huiswerk zijn we stilaan moe. 

In het 5de leerjaar hebben we geen “sjans”, 

want dan beginnen we met Frans. 

Het 6de leerjaar: op naar het middelbaar. 

Schaar schaar schaar, 

nu zijn we eindelijk klaar! 

 
    Cara Caubergs, Ilio Vanschooren, Fran Thijs  6A 

 



 
 
    

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar steunen we de Sint-Vincentiusvereniging.   

Het is een vrijwilligerswerking die gratis hulp- en  

dienstverlening geeft aan kansarmen. 
 

De werkingsgebieden van Sint-Vincentius komen neer op : 

* bijstaan : bv. een luisterend en bemoedigend oor bieden; 

* van voedsel voorzien : voedselpakketten worden elke  

   eerste donderdag van de  maand bedeeld. 
 
 

 

We zijn fier om de vele  

voedingsproducten te bezorgen!  

     

    BEDANKT aan iedereen die aan  

                       deze geslaagde actie meewerkte!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veel brieven en mededelingen worden verstuurd via mail. 

Daarom is het belangrijk de mails regelmatig te checken.  Soms krijgen we berichten van ouders  

dat ze in de spam terechtkomen, ook daar best eens kijken. 

Heb je een nieuw e-mailadres ?  Bezorg het ons zo snel mogelijk zodat je geen post van onze  

school mist.  
 

 

 

 

 

 

De COVID-19 pandemie stelt grote uitdagingen aan het onderwijs in Vlaanderen. Voor veel 

leerlingen in het basis- en secundair onderwijs, in het bijzonder voor de meest kwetsbare 

leerlingen, blijft deze pandemie niet zonder gevolgen wat betreft de leerachterstand die ze 

oplopen.  

Leerachterstand wegwerken is een absolute prioriteit voor ons onderwijs en een belangrijke 

investering in de toekomst. Om dit maximaal te kunnen realiseren, krijgen scholen  extra 

ondersteuning van de overheid nl. de zogenaamde “bijsprong”.  

Onze school heeft recht op 14 lestijden. 

In het overlegteam werden deze uren verdeeld over verschillende groepen leerlingen in het  

kleuter- en lager onderwijs.  De ondersteuning gaat vooral ’s middags door zodat er geen lessen 

in de klas gemist worden.  



 
 
    

 

 

 

 

De  oudervereniging deed een oproep om ‘oude’ boeken in te zamelen. 

Zij sorteren alle binnengebrachte boeken. 

Nadien worden deze in een boekenkast op de speelplaats geplaatst.  

Tijdens speeltijden kunnen dan kinderen die het rustiger willen  

een boek nemen om te lezen. 

#leesplezier# 

  

                         Bedankt aan de schenkers! 
 

 

 

 

 

 

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 : ………………………………………………………………………………  

 

 

 

 


