NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER
SBS DE KATERSBERG

Schooljaar 2018/2019
Deze ochtend hebben we, na 2 maanden vakantie, de schoolpoort geopend en samen met de ouderraad werd gezorgd voor
een warm onthaal (waarvoor dank).
Een nieuw schooljaar,
een nieuw traject,
nieuwe uitdagingen,
nieuwe plannen & ideeën…
Het Katersbergteam is klaar voor 10 fantastische maanden
samen met uw kind.

WAW... wat een verrassing, de “stille groenzone” is een feit!
Het heeft tijd en moeite gekost, maar eindelijk is de beloofde groen hoekje op de speelplaats van de
lagere school een feit! Vanaf nu kunnen de kinderen, die graag even genieten van stilte, zich hier
ophouden voor een babbel, het lezen van een boek, ....
In het groene hoekje hebben we maar 1 gouden regel, het moet “rustig” zijn.

Schooljaar 2018/2019

Oprechte dank aan alle ouders die, door het financieel steunen
van de ouderraad, dit project mee mogelijk hebben gemaakt.
Maar vooral een dikke dikke merci aan de leden van de
ouderraad die hard gewerkt hebben om het tuintje aan te
leggen en de teamleden die voor de prachtige
muurschilderingen zorgden.

Team
kleuterschool
Voor uw kleuter staan dit jaar volgende
kleuterjuffen klaar


Instapklas
Juf Sofie



KO 1
Juf Greet



KO 2 A
Juf Rita



KO 2 B
Juf Vicky



KO 3 (co-teaching)
Juf Ils
Juf Nele en Juf Kimberly
(zij werken week om week)



Lichamelijke opvoeding
Juf Lief

Een sterk team, de weg tot succes…

Team lagere school
Omdat alle kinderen aandacht verdienen en we streven naar onderwijs op
maat van elk kind staat een vakkundig team klaar in de lagere school


1ste leerjaar A & B

Meester Geert en Juf Stefanie



2de leerjaar A & B

Meester Steven en Meester Toon



3de leerjaar A & B

Meester Gepper en Juf Nelle



4de leerjaar

Juf Annick



5de leerjaar

Juf Christine



6de leerjaar
Juf Brigitte en Juf Charlotte
(Brigitte is afwezig tot eind oktober wegens een medische ingreep)



ICT

Juf Petra & Juf Lieva

Bijzondere leermeesters


Lichamelijke opvoeding
lj 1+2 : Juf Lief
lj 3+4+5+6 : Juf Hilde



Rooms-katholieke godsdienst
Meester Luc



Zedenleer
Juf Ellen



Islam
Juf Fatma



Protestantse godsdienst
Juf Sofie

Zorg op maat
In de informatiebrochure en op de infoavond
verneemt u meer over de ZORG op onze school.
Om uw kind optimaal te ondersteunen en
tegemoet te komen aan de noden kan u rekenen
op Juf Ingrid, Juf Joke en Juf Kimberly

Secretariaat
Aan het succes van onze school bouwen we ook op
het secretariaat. Hier kan u rekenen op Juf Petra.
Is uw kind ziek, heeft uw vragen, opmerkingen, …
geef even een seintje, zij helpt u met plezier verder!

SAMEN maken we het verschil

Directeur
Vanhoudenhove Ann

Wij informeren op
volgende manieren...

We beperken het meegeven van informatie op papier en maken gebruik
van digitale kanalen om
iedereen te informeren.
1. Maandelijkse nieuwsbrief
Iedere maand mag u een nieuwsbrief verwachten van de hand van de directeur. Hierin komen nog
enkel mededelingen die belangrijk zijn voor alle ouders. We willen dan ook
met aandrang vragen de nieuwsbrief elke maand te lezen.
2. De website (http://katersberg.sbsgeel.be)
Vie de website houden we u eveneens op de hoogte van mededelingen,
nieuwbrieven, kalenders, … Loop daar dus regelmatig eens langs, de
meest recente info is daar steeds terug te vinden.
3. Een klaspagina op de website
Vanaf oktober zullen de nieuwe klaspagina’s actief zijn. Eerstdaags maken
we hiervoor ruimte (verwijderen de oude pagina’s) en iedere leerkracht zal
via de klaspagina de ouders op de hoogte houden van de werking in de
klas.
4. Briefjes en andere info
We geven “briefjes”, en eventuele informatie, zo veel mogelijk mee op
maandag. Check dus tussendoor steeds of er iets in de boekentas steekt.

Ped. studiedag
Lokale vrije dag
Herfstvakantie
Ped. studiedag
Ped. studiedag
Kerstvakantie
Lokale vrije dag
Krokusvakantie
Paasvakantie
Dag van de arbeid
O.H.Hemelvaart
Pinkstermaandag

woensdag 19 september 2018
maandag 1 oktober 2018
maandag 29 oktober t/m zondag 4 november 2018
woensdag 21 november 2018
woensdag 5 december 2018
Maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Maandag 4 februari 2019
Maandag 4 maart t/m zondag 10 maart 2019
maandag 8 april t/m maandag 22 april 2019
maandag 1 mei 2019
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019

KALENDER
Sport op
school
(onder voorbehoud van
wijzigingen)
Op woensdagnamiddagen
neemt onze school
regelmatig deel aan
sportactiviteiten.
De kinderen kunnen zich
later dit schooljaar via de
turnleerkracht inschrijven
(meer info krijgt u voorafgaand aan elke activiteit)
Opgelet:
er is geen mogelijkheid
voor de kinderen om op
school te eten die dagen
en ouders dienen zelf in te
staan voor het brengen en
halen van de kinderen.

Datum

activiteit

plaats

doelgroep

25 en
27/09/2018 Vlaamse veldloopweek

Leunen

17/10/2018 Voetbal 4-4

Leunen

2de en 3de
graad

24/10/2018 Gymnastiekland

St.-Aloysius

1ste lj.

12/12/2018 Unihockey

St.-Aloysius

3de graad

19/12/2018 Unihockey

St.-Aloysius

2de graad

16/01/2019 Trefbal

St.-Aloysius

2de graad

20/02/2019 Netbal 3-3

St.-Aloysius

3de graad
1ste -2de -3de
graad

Zwemmarathon diep-

27/02/2019 zwemmers

zwembad

Danone Nations Cup
27/03/2019 8-8

Leunen

24/04/2019 Rollerhappening

Leunen

08/05/2019 Danshappening

St.-Aloysius

3de graad
1ste- 2de -3de
graad
1ste -2de -3de
graad

29/05/2019 Duathlon

Leunen

2de -3de graad

Ledenwerving & eerste vergadering (18/09)
De ouderraad is op zoek naar ouders die deel willen uitmaken van hun
- naar eigen zeggen - toffe zotte bende en die (occasioneel) willen
meewerken aan allerlei leuke evenementen voor onze kinderen.
Wie wat vrije tijd heeft mag gerust contact opnemen met de voorzitter,
Kristof Haesen, via 0479/433584 of een e-mail sturen naar het gekende
e-mailadres: ouderraadkatersberg@gmail.com
Kandidaat leden zijn welkom op dinsdag 18 september op de eerste
vergadering (leraarskamer 19u30). Komen luisteren verplicht tot
niets! Oh ja… we ruimen alvast het misverstand over “veel moeten vergaderen” uit de weg. U bent welkom op de vergaderingen maar dit is geen
verplichting! Voor de ouderraad is het belangrijk dat er een groep ouders
is die zich bij activiteiten actief mee willen inzetten.

Kledinginzameling (2x)
We doen een inzameling na de herfstvakantie en na de paasvakantie.
Meer info volgt later.

Restaurantdag
Op zondag 21 oktober hebben we onze restaurantdag. Volgende week
bezorgen we de inschrijvingsformulieren, maar de datum kan u alvast vrijhouden

Grootouderfeest (10 oktober)
Op woensdag 10 oktober legt de ouderraad samen met de kleuterjuffen
alle grootouders (van kleuters) in de watten. Meer info later.

Nieuws van de
ouderraad


Ledenwerving



Kledinginzameling
ouderraad



Restaurantdag

Naar jaarlijkse gewoonte informeert elke leerkracht zelf de ouders
over de werking van het komende schooljaar in zijn klas.

Informatieavonden

Wanneer?


Kleuterschool donderdag 6 september, 19u



Lj 1 + 2 + 3

dinsdag 11 september, 19u



Lj 4 + 5 + 6

donderdag 13 september, 19u

Gelieve tijdig aanwezig te zijn, zodat we stipt kunnen beginnen

Administratieve
gegevens

Jaarlijks stellen we vast dat gezinsgegevens niet meer actueel zijn.
Adressen, telefoonnummers en emailadressen zijn soms veranderd en dat
moeten we natuurlijk weten... Juiste gegevens zijn voor de klasleerkracht
en het secretariaat ZEER BELANGRIJK.
Op de infoavond krijgt u een overzicht van de gegeven waarover we
beschikken zodat u deze meteen kan nakijken en aanpassen indien nodig.

Turnkledij
Alle nieuwe kinderen in de lagere school en de leerlingen die naar het 1ste
leerjaar kwamen krijgen GRATIS een turnshirt van de school.
Ouders dienen zelf voor witte pantoffels en een blauw shortje te zorgen.

Turnen op school

Turnzakjes
Deze worden eveneens gratis aangeboden aan nieuwe leerlingen en
kinderen van het 1ste leerjaar. We vragen de ouders alles te voorzien van
de naam van het kind! Verloren spullen vinden zo sneller de juiste
eigenaar.

Schoolreglement
&
informatiebrochure

De eerste schooldag kreeg iedereen via e-mail een digitale versie van
de informatiebrochure en het schoolreglement. Beide documenten staan
eveneens op de website.
Gelieve aandacht te hebben in de folders voor volgende wijzigingen;
- informatiebrochure
# hoofdstuk 6.4 tarieven kinderopvang
# hoofdstuk 7
wijze aangifte schoolongeval
# artikel 8.1
drankgebruik op school (alleen water!)
- schoolreglement
# artikel 4 § 3
# artikel 4 § 6
# artikel 22 § 6
# artikel 24
# artikel 33
# artikel 36
# artikel 33
# artikel 34

minder scherpe maximumfactuur
facturen enkel via e-mail
beroepsprocedure getuigschrift
toekenning getuigschrift
gegevensbescherming (privacywetgeving)
geluid– en beeldmateriaal
laptop, gsm, .... op school
absoluut rookverbod

Iedereen komt op tijd
Bij de start van het schooljaar wijzen we er nog even op dat op TIJD
komen zeer belangrijk is, ook in de kleuterschool.
Op tijd aanwezig wil zeggen VOOR de bel gaat!
dus VOOR 08u45 en VOOR 13u

Brengen van de kinderen
Helaas zien we dat ouders, nadat het belde, op de speelplaats blijven staan.
We vragen beleefd;
- kinderen van de lagere school af te zetten aan de poort
- kleuters hun boekentas eventueel af te zetten op de speelplaats en dan
uw kapoen toe te vertrouwen aan de juf die toezicht heeft

Woensdag = fruitdag
We stappen niet meer in het Tutti Frutti project omdat er te veel problemen
waren, maar woensdag blijft wel onze FRUITDAG. Op woensdag wordt dus
enkel fruit gegeten op school.
EXTRA: graag het fruit thuis schillen indien nodig en/of in stukjes
meegeven. De leerkrachten kunnen dit onmogelijk doen.

Heen en weer etui kleuterschool
Nieuwe kleuters kregen op 01 september een etui waarin vanaf nu alle
informatie meegegeven wordt. Het is de bedoeling dat uw kleuter dit gedurende de ganse kleuterschool gebruikt, best wat zorgzaam hiermee omspringen dus. Het eerste etui is gratis. Bij verlies kan u er eentje kopen via
de school tegen € 2,- (verrekend op de schoolrekening).

Een veilige schoolomgeving
Een veilige schoolomgeving is zeer belangrijk voor iedereen.
We vragen dan ook
- uw kinderen indien mogelijk met de fiets of te voet naar school te brengen
- te parkeren op de daartoe voorziene plaatsen (ook al zijn ze beperkt)
- eventueel uw wagen wat verder weg te zetten als u uw kind naar school
brengt en een klein stukje te wandelen
- niet te parkeren op de stoep en voor opritten van de buurtbewoners

Ziekte leerplichtige leerlingen (+6 jaar)
In de lagere school krijgen alle kinderen een knipblad met vier kaartjes die u
kan gebruiken bij ziekte van drie kalenderdagen of minder (zie informatiebrochure). Vanaf 4 kalenderdagen dient u steeds een doktersattest mee te
brengen.

Afwezig tijdens het zwemmen
Gemiste zwembeurten kunnen enkel in mindering gebracht worden als uw
kind een medische vrijstelling van zwemmen kreeg van minstens één week.
De verrekening gebeurt 1x per jaar, na het afsluiten van het lopende schooljaar. Een mogelijk tegoed wordt in het daarop volgende schooljaar bij de
eerste factuur in mindering gebracht.

Agenda

(check de website voor updates)

01
02
03

Hervatten van de lessen

04
05
06

Keuterschool - informatieavond om 19u in de klas van uw kind

07
08
09
10

Start inschrijvingen restaurantdag die doorgaat op 21 oktober

11

Lj 1+2+3 informatieavond om 19u in de klas van uw kind

12
13

Schoolfotograaf
Lj 4+5+6 informatieavond om 19u in de klas van uw kind

14

Bib-bezoek (voormiddag) lj 2

15
16
17
18

Lj 6 - verkeersdag Stad Geel
Startvergadering ouderraad 19u30 (leraarskamer) - iedereen welkom

19

GEEN SCHOOL - Pedagogische studiedag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bosklassen lj 5 & 6 (ganse week)

