Beste ouders,
Graag houden we jullie op de hoogte van het dagelijks leven in onze school.
Begin schooljaar en op ’t eind van elk trimester ontvangen jullie een mail met de nodige info.
De info alsook ons schoolreglement kan steeds geraadpleegd worden
via de website : www.vbskoersel.be
Onze school “ ’t Klavertje “ bestaat uit twee vestigingen :
Vestiging Centrum – Kerkplein 40, met kleuterklassen en lagere schoolklassen.
Vestiging Steenoven – Ploegstraat 8, met kleuterklassen, een eerste, tweede, derde en
vierde leerjaar.
Wij danken alle ouders voor het vertrouwen en wensen hen en de kinderen een aangenaam
schooljaar toe.
Richard Vanhoudt
Directeur

ONZE SCHOOLUREN
Vestiging Centrum – Kerkplein 40
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag :
8.40 uur – 12.15 uur
13.20 uur-15.15 uur
Woensdag :

8.40 uur – 12.15 uur

Elke dag gaat de schoolpoort open om 8.20 uur, vanaf dan is er toezicht.

Vestiging Steenoven – Ploegstraat 8
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag :
8.40 uur - 12.15 uur
13.15 uur - 15.10 uur
Woensdag : 8.40 uur - 12.15 uur
Elke dag gaat de schoolpoort open om 8.20 uur, vanaf dan is er toezicht.

De poorten gaan dicht bij het 1ste belsignaal, dit is om 8.38 uur.
Bij het 2de belsignaal staan de leerlingen in rijen.
Zorg ervoor dat je kind(eren) tijdig op school is (zijn).
Ook kleuters komen elke dag tijdig naar school want het onthaal is zeer belangrijk voor de rest van
de dag. Kom je kind op tijd afhalen.

SCHOOLTEAM
Zie website : www.vbskoersel.be

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
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

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

RAPPORTREGELING LAGER & OUDERCONTACTEN 2022-2023
20232020232023

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

OUDERCONTACTEN KLEUTER 2022-2023
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

ETEN EN DRINKEN
 Zorg dat je kind niet met een lege maag naar school komt.
 Voor de middagpauze brengt je kind een klein handdoekje of servet mee zodat er netjes kan
gegeten worden in de eetzaal! De kinderen die tijdens de tweede beurt eten, hebben ook
graag een propere tafel.
 Geef geen overvolle brooddoos mee maar enkel wat je kind opeet.
 Water wordt meegebracht in een plastieken flesje of drinkbusje. Het leeggoed wordt terug
mee naar huis genomen.
 Al het restafval wordt terug mee naar huis genomen. Verpakkingen van koekjes blijven thuis.
 Enkel een gezond tussendoortje meegeven : stuk fruit of droge koek.
Koeken met chocolade aan de buitenkant zijn NIET toegelaten.
 Woensdag = FRUITDAG en dan zijn enkel fruit of groenten toegelaten, geen koeken.
Leerlingen die gaan zwemmen, mogen wel een koek of boterham eten!

AFSPRAKEN GYMLESSEN LAGER EN KLEUTERS
Lange haren in een staart
 Geen juwelen (oorbellen, ringen, armbanden, halssnoeren, …)
 Gemakkelijke kledij om vlug om te kleden (jogging, sweater, T-shirt, …)
 Aangepaste turnkledij
 lager : T-shirt van de school (€ 8,50) - zwarte short - sportschoenen
Leerlingen die nog geen T-shirt hebben, krijgen deze in de klas.
 kleuters : sportieve kledij

ZWEMMEN VOOR HET LAGER
De data met de zwembeurten kan je raadplegen via de website : www.vbskoersel.be
Elke zwembeurt kost € 2,00 – vervoer inbegrepen.
Het is verplicht om een badmuts te dragen in de kleur die past bij de zwemprestaties (richtlijnen
van Sportoase Beringen). Deze kost € 1,50 en komt op de schoolrekening.
Ook moeten de jongens een aansluitende zwembroek dragen (geen zwemshort) en de meisjes een
aansluitend badpak of bikini.
Elke leerling heeft recht op 1 schooljaar gratis zwemmen. Dit zijn de leerlingen van het 6de leerjaar.

VERKEERSTIPS
CENTRUM

 Kinderen (lager) afzetten op de zoenstrook !
 Onmiddellijk verder rijden : De zoenstrook is GEEN parkeerstrook.
 Ouders van kleuters parkeren op de parking tegenover de school (Kerkplein) of aan
de muziekacademie en brengen de kinderen tot aan de poort.
 Fietsers komen via de achterpoort (paadje).

 Kinderen die niet blijven eten op school mogen de school verlaten via de grote poort
(Kerkplein).
 Om 13.00 uur wordt de kleine poort (paadje) open gedaan om de kinderen weer binnen te laten.

Kleuters worden afgehaald aan de grote poort. Onmiddellijk de parking verlaten.
Leerlingen van het lager worden begeleid door een leerkracht in één van onze vier rijen :
Pastorijstraat – P. Mevislaan – Koersel-Dorp – Kerkplein.
Voorzichtig met achteruitrijden want de kinderen zijn niet altijd zichtbaar in de spiegels.
Niet parkeren in de Pastorijstraat. Dit creëert gevaarlijke situaties voor fietsers, voetgangers
en andere passanten.
Probeer zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.

MAAK GOEDE AFSPRAKEN MET JE KIND AAN
WELKE POORT JE JE KIND OPWACHT!

STEENOVEN
* De kinderen komen binnen via de poort in de Ploegstraat.
* Fietsers komen binnen via de Hondstraat.
* Eventuele laatkomers bellen aan en melden zich via de parlofoon in de Hondstraat.
Ze zullen even moeten wachten tot de drukte bij het binnengaan voorbij is.
* De kinderen worden afgehaald aan de poort in de Ploegstraat.
* Bij het afhalen de kinderen bij de hand nemen want kinderen zijn niet altijd zichtbaar
als auto ’s achteruitrijden.
* Probeer zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.

Verkeerstips voor beide vestigingen
- Opgelet op de parkings, voor de veiligheid van onze kinderen!
Kinderen zijn klein, actief, blij mama of papa te zien, … en lopen soms onbezonnen tussen
auto’s door. Wees zeer voorzichtig met het verlaten van de parkings!
- Wildparkeren wordt beboet.
- Overal moet er correct geparkeerd worden, ook op de parkings.
- Het dragen van de autogordels en kinderzitjes zijn verplicht.
- Wij willen er u attent op maken dat de politie streng toeziet op het naleven van ALLE
verkeersreglementen. Bij overtredingen worden er boetes uitgeschreven.

GELIEVE DE INFO OOK MEE TE DELEN AAN ANDERE PERSONEN
DIE JULLIE KINDEREN BRENGEN OF AFHALEN !

Bedankt om de veiligheidsrichtlijnen goed op te volgen!

AANDACHTSPUNTEN



Graag 1 grote vuilniszak van elk kind. Fijn dat vele leerlingen er ons reeds bezorgden!



Zet in muts, jas, sjaal, handschoenen, GYMKLEDIJ, tasje, OP BROODDOOS
EN DRINKBEKER, .... de naam van je kind.



Een ziek kind houdt men thuis.



Bij afwezigheid van je kind mail je de leerkracht of verwittig je het secretariaat.



Wijzigingen in de gezinstoestand (adres, telefoonnummers, …) geef je door aan
het secretariaat.



Roken in de schoolgebouwen, op de speelplaatsen en aan de poorten is verboden.
Dit geldt ook tijdens activiteiten zoals smuldagen, schoolfeesten …



In onze schoolgebouwen en op de speelplaatsen zijn geen honden toegelaten,
tenzij er toestemming wordt gegeven door het schoolbestuur of de directie.
Dit geldt ook tijdens activiteiten zoals smuldagen, schoolfeesten …

BIJDRAGEREGELING
Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te beperken, is bepaald welke materialen de scholen
zelf moeten aankopen voor de kinderen in het basisonderwijs. Het gaat o.a. over schrijfgerief,
leerboeken, schriften, passer, …
Onze leerlingen van het lager krijgen jaarlijks schrijfgerief en als extraatje bezorgen we het
1ste en 4de leerjaar pennenzakken.
Activiteiten waaraan je kind deelneemt, worden automatisch aangerekend. Een uitzondering
hierop zijn de zwembeurten voor het 6de leerjaar, deze zijn gratis.
Voor vrije aankopen zoals abonnementen op tijdschriften wordt er vooraf een bestelbon
bezorgd.
In het 2de leerjaar Centrum wordt er in de klassen gewerkt met de tijdschriftjes van
Uitgeverij Averbode. De jaarabonnementen worden voor hen door de school betaald.
Schoolrekeningen worden gemaild en de betaling gebeurt via ons online betalingssysteem “POM”.
De maximumbedragen die scholen per schooljaar aan de ouders van hun
leerlingen kunnen vragen, zijn :
 50 euro voor kleuters;
 95 euro voor het lager onderwijs.
Voor de minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen is het maximumbedrag,
gespreid over de 6 leerjaren, 480 euro.
Meer informatie : www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-basisonderwijs

Kaftjes, boeken en ander schoolmateriaal dat beschadigd wordt of verloren gaat, wordt
aangerekend.

OPENKLASDAGEN NIEUWE KLEUTERS 2022-2023
Centrum :

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

ZEEKLASSEN 3DE GRAAD
Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar organiseren wij dit schooljaar ZEEKLASSEN van 16
t/m 20 januari. Dit is een unieke ervaring voor de kinderen. Zowel op leergebied als op het
sociaal en pedagogisch-didactisch vlak geven deze geïntegreerde werkdagen een meerwaarde aan
de ontwikkeling van onze leerlingen.

CLB -

zie website : www.vbskoersel.be

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (De Bengeltjes)
Zie website : www.beringen.be

