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Beste ouders,

Sinds 7 maart staat de schoolbarometer voor corona op geel. Ook in de maatschappij zijn de
maatregelen versoepeld.
Poetin is ondertussen met zijn leger Oekraïne binnen gevallen.
De energieprijzen swingen de pan uit.
14 leerkrachten afwezig wegens ziekte en geen vervangers! Het onderwijs kampt met een tekort
aan personeel.
Het lijkt alsof de hele wereld in een negatieve spiraal is terecht gekomen.
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes en fijne vooruitzichten.
De kinderen hebben voor Sint-Vincentius veel voedsel ingezameld.
In de kleuterklas zijn er vanaf deze week twee Oekraïense kinderen. Hier kunnen ze in een
rustige, veilige omgeving samen spelen.
Vrijdag verraste de paashaas de kinderen met lekkers.
Tijdens de paasvakantie kunnen de kinderen zich uitleven zodat ze het derde trimester met
opgeladen batterijen kunnen aanvatten.
Samen met de kinderen kijken we ook uit naar het schoolfeest van 14 mei.

Fijne paasdagen,
Richard

CENTRUM :

18-05-22
Ouders en kleuters worden verwelkomd tussen 18.00 en 19.00 uur

STEENOVEN : op afspraak – 011/572048

De kleutertjes die in september 2022 instappen, kunnen samen met hun ouders
naar de openklasdag komen in augustus. De juiste datum verschijnt in ’t Klavertje van
het 3de trimester.

20.04-22.04.22
14.05.22
13.06.22
17.06.22
22.06.22
23.06.22
27.06.22
28.06.22
29.06.22
30.06.22

sportklassen 3+4 2 vestigingen
schoolfeest
schoolreis naar ’t Fonteintje – kleuters 2 vestigingen
schoolreis 3+4 2 vestigingen
afscheid 5-jarige kleuters - 2 vestigingen
schoolreis 1+2 2 vestigingen
schoolreis 5+6
Kia-D-Max 5+6
wandeling naar ’t Fonteintje – 1 t/m 4 2 vestigingen
Kia-D-Max 3+4
afscheid 6de leerjaar
laatste schooldag

Dag van de arbeid : 01.05.22 = zondag
Lokale verlofdag : 02.05.22
Weekend Hemelvaart van do. 26.05.22 t/m zo. 29.05.22
Pinkstermaandag : 06.06.22

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
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 2022, 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.
Bestellen kan na het paasverlof. 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!

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.

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!
Ook onze opbrengst van de sobere soepmaaltijd bezorgen
we integraal aan Sint-Vincentius.
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.

Op 13.03.22 werd juf Linde Vandebergh van 1A mama van zoontje
Mathieu! PROFICIAT aan beide ouders!

Hallo iedereen,
Ik ben Arsenii en ik zit in klas 5 B. Ik ben geboren in de stad Odessa in OekraÏne.
( de omringde stad op de kaart )
Daarom wil ik jullie graag iets vertellen over de oorlog in Oekraïne.
Alles begon door Poetin, de president van Rusland. Hij merkte op dat Oekraïne zich naar het Westen keert en zich wil aansluiten bij de
NAVO. De NAVO is een vereniging van Europese en Amerikaanse landen die elkaar helpen als ze in een oorlogssituatie zijn. Poetin wil dat
voorkomen. Daarom stuurde hij soldaten naar de grens van Oekraïne. Een paar dagen later viel hij het land binnen. Tienduizenden mensen
zijn toen gevlucht naar landen zoals Polen, Roemenië, Moldavië… Ook wij hadden thuis 6 extra mensen in ons huis.
Poetin zijn doel is om de Sovjet Unie terug te brengen. De Sovjet Unie was een heel groot rijk van Rusland. Poetin en Zelensky ( de
president van Oekraïne) hebben al veel gepraat met elkaar om vrede te sluiten. Maar zonder resultaat. Poetin kijkt heel anders op deze
situatie. Hij zegt dat Oekraïne hun eigen volk neerschiet en dat hij hen gaat “ redden”.
Ik wens dat de Amerikanen Poetin vinden en dat ze hem opsluiten. Zo kan iemand anders president worden van Rusland en dan hoop ik
dat hij de troepen in Oekraïne terugtrekt!
Deze oorlog maakt me verdrietig.
Tot hier mijn bericht. In het volgend schoolkrantje hou ik jullie graag op de hoogte van de toestand van mijn geboorteland.
Arsenii

Er zaten heel wat leerlingen in quarantaine tijdens de gedichtenweek,
zij kregen de opdracht om thuis een naamgedicht te maken:
wat een mooie gedichten als resultaat😊
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erlijk met alles
Daan Jamar 6A

e bent de beste juf ter wereld

Hamza Yavuz 6A
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Auke Put 6A

Asli Naz 6A

Maandag was het fluo-dag. Alle leerlingen en leerkrachten kwamen in een fluo outfit naar school.
Dinsdag, it’s black and white day. Wist je dat zwart en wit geen kleur is?
Woensdag leefden we in een dierentuin. Het was dierendag.
Donderdag kwamen jongens als meisjes en meisjes als jongens. Het was foute dag.
Op vrijdag waren we helemaal vrij in het verkleden, want het was carnaval. Iedereen mocht zelf
kiezen in welke kleren ze naar school kwamen.
Muzikaal Pakket: vrijdag hadden we een muzikaal pakket gekregen van de juf. Het doel was om al
de opdrachten te vervullen. Elke keer als je een opdracht hebt vervuld, mag je een laagje van het
krantenpapier eraf halen. Als je alle opdrachten hebt vervuld en alle laagjes eraf hebt gehaald is
het spel gedaan en krijg je wat er in zit.
The Masked Singer: De hele week was het thema “the masked singer”. Elke dag kregen we een
mail met een filmpje over de masked singer. Juffen en meesters zongen een liedje met een
masker voor hun gezicht, zodat we niet zagen wie ze waren. Wij moesten raden wie er achter het
masker zat. Vrijdag was het dan de ontknoping van alle masked singers.
´s Ochtends dansen op muziek: ´s Ochtends deden we een dansje van ongeveer een half uurtje op
muziek. Dan gingen we weer naar binnen en begonnen we aan de Masked Singer.
Geen hotdogs : Omwille van corona werd er eerst beslist om geen hotdogs te voorzien. Maar toen
de Corona-maatregelen veranderd waren en de Coronabarometer naar code geel was gegaan mocht
het eigenlijk wel. Maar helaas hadden ze te weinig tijd om alles nog geregeld te krijgen en konden
deze hotdogs weer niet doorgaan. Wel jammer, want hotdogs zijn altijd super lekker!

Groetjes van
Auke en Elisa uit 6A

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 : ………………………………………………………………………………

