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Kledinginzameling na de herfstvakantie 

Van maandag 5 november tot en met vrijdag 9 november mag u terug alle 

kleding onder het afdak van de lagere school plaatsen. 

We vragen met aandrang  

- geen zakken buiten de poort af te zetten 

- de kledij in een gesloten zak te steken 

- de zakken achter de nadarhekken te zetten (niet te gooien want dan  

springen ze soms kapot en dan wordt de kledij nat) 

 

Deze inzameling is een initiatief van de ouderraad. Met het verdiende geld 

kunnen ze weer tal van activiteiten voor onze kinderen financieel steunen. 

 

Restaurantdag was een succes, BEDANKT 

Namens de ouderraad en de schoolteam wensen we iedereen te danken 
voor het succes van de restaurantdag. 
 
De opbrengst zal snel gebruikt worden ter ondersteuning van enkel aanko-
pen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. 
 
• nieuwe kleuterfietsjes 
• een goede draadloze box met tablet voor de middagmuziek op de lagere 

school 
• extra tablets voor gebruik in bij de kleuters en in de lagere school 

 
 

 

Nieuwe instappers bij Juf Sofie 

Na de herfstvakantie verwelkomen we graag Emma, Lars, Wout, Rosie, Mart 

en Minne in het klasje van Juf Sofie. Nieuwe speelvriendjes,  nieuwe uitda-

gingen, …  Juf Sofie en de klasgenootjes kijken er alvast naar uit! 
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Rapportperiodes en ouderavonden  
in de lagere school 

Het onderwijs verandert en evolueert voortdurend. Ook de manier van evalu-

eren hoort daarbij. ‘Breed evalueren’ krijgt meer en meer een plaats in onze 

school. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk naar elk kind in zijn geheel wil-

len kijken, ook bij het evalueren van de leervorderingen. Deze manier van eva-

lueren heeft ook veranderingen in het rapport tot gevolg. Dit schooljaar zijn er 

al een paar kleine aanpassingen en volgend schooljaar staat de totale vernieu-

wing van het rapport op de planning. 

Omdat wij elk kind willen vergelijken met zichzelf en zijn/haar eigen vorderin-

gen en niet met zijn/haar klasgenoten, zal er geen mediaan meer vermeld 

worden op het rapport. 

Daarnaast is er vanuit de scholengemeenschap voor gekozen om de rapport-

momenten aan te passen. In het nieuwe systeem wordt het schooljaar ver-

deeld in 4 periodes van 9 weken.  

Op volgende momenten zal er een rapport zijn: 

• Rapport 1: dit schooljaar nog een laatste keer het rapport meegegeven 

worden voor de herfstvakantie (26/10/’18), behalve voor het 1ste leerjaar 

(14/11/’18)  

• Rapport 2: 25 januari 2019 met oudercontact op woensdag 23/01/’19 

• Rapport 3: 5 april 2019 met oudercontact op donderdag 04/04/’19 

• Rapport 4: 28 juni 2019 met een oudercontact op uitnodiging, enkel voor 

de kinderen waar een bespreking noodzakelijk is 

 

Er zullen nog steeds toetsenweken gepland worden, zeker in de hogere leerja-

ren als voorbereiding op het secundair onderwijs, maar evengoed zullen toet-

sen buiten deze periode gepland worden als een leerstofonderdeel afgerond 

is. Door een meer gespreide evaluatie krijgen we een beter beeld van de vor-

deringen en kan er sneller bijgestuurd worden indien nodig. 

 

 

Ouderavonden kleuterschool 
• dinsdag 22 januari  

• maandag 01 april 

 

 

 

 

 

 

 



Quote van de maand 
“mijn juf rent me niet voorbij,  
ze kent mijn tempo en respecteert dat” 

 

Kindergemeenteraad 
 

De Stad Geel organiseert sinds 2013 tweemaal per jaar een kindergemeenteraad 

voor en door kinderen. De bedoeling hiervan is om kinderen inspraak te geven in 

het wel en wee van de stad Geel.  

Deze gemeenteraad wordt enkel georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar. Enkele 

verwezenlijkingen van voorbije jaren zijn: de PlayMobiel, inrichting speelbos ’t 

Engels kamp, inrichten nieuwe speelpleinen, actie veilige schoolomgeving “Zie 

me gaan op de baan!” en nog veel meer. 

 

De motivatie om een kindergemeenteraad te organiseren vertrekt vanuit de idee 

om kinderen uit verschillende scholen samen te brengen en mee te laten naden-

ken en praten over verschillende thema’s die de stad Geel aanbelangen.  

 

Dit schooljaar zullen Seppe Van den Broeck en Mithe Pals onze school vertegen-

woordigen op de Kindergemeenteraad. Wij wensen hen veel succes met deze 

uitdaging en hopen dat ze samen met de andere kinderen heel wat leuke ideeën 

kunnen uitwerken. 

 

Helm op, fluo top 
 

Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie loopt ook op onze school  

opnieuw het project “helm op, fluo top”, goed voor 75 schooldagen veiligheid.  

 

Wie ’s morgens met een fluohesje naar school komt, krijgt een sticker. Ook het 

dragen van een fietshelm levert een sticker op. Leerkrachten zullen de stickers 

dagelijks uitdelen aan de kinderen die meedoen aan het project. 

 

Meer info over de prijzen van dit jaar vind je via onderstaande link 

https://www.helmopfluotop.be/partners-en-beloningen 

 

Wij duimen alvast voor heel veel volle kaarten en vooral voor heel veel  

zichtbaarheid in het verkeer! 
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Tips voor ouders Tips voor leerlingen 
Voorzie een rustige (eigen) plaats voor je kind, met  
voldoende verlichting. TV of radio staan uit. Maak met 
eventuele andere kinderen ook duidelijke afspraken< 
  
Toon interesse en moedig aan: laat je kind aanvoelen 
dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. Overloop 
samen met je kind kort de opdrachten in de agenda. 
  
Organisatie vraagt orde en structuur. Onnodige spullen 
horen niet thuis op de werktafel. Dit leidt je kind alleen 
af. Maak regelmatig, samen met je kind de boekentas 
leeg en laat opruimen wat er niet in thuis hoort. 
 
Regelmaat: kinderen hebben nood aan  regelmaat: elke 
dag op ongeveer hetzelfde  uur starten met huistaken 
en lessen stimuleert de gewoontevorming. 
  
Structuur: kinderen hebben nood aan structuur. Het 
biedt hen veiligheid, een houvast: elke dag op ongeveer 
dezelfde wijze huiswerk maken stimuleert de zelfsturing 
en het zelfstandig werken. 
  
Hou een oogje in het zeil: je kind werkt zoveel mogelijk 
zelfstandig. 
  
Netheid is belangrijk. Zorg voor propere handen, een 
nette tafel en aangepast schrijfgerief. Eten doe je best 
voor of na het huiswerk. 
 
Laat geen huiswerk overschrijven. Het is voor de leer-
kracht belangrijk om meer te weten te komen over de 
vaardigheden en het zelfstandig werken van je kind. 
 
Belonen : een goed woordje heeft vaak meer effect dan 
een berisping. Uitspreken wat al goed is i.p.v. wat fout 
is. 
 
Geef geen extra oefeningen, houd de tijd in het oog. 
Overbelasting leidt tot ontmoediging. 
 
Aarzel niet om problemen te melden aan de klasleer-
kracht. In de agenda is hiervoor plaats voorzien. 
 

Alle taken, lessen en eventueel tips staan duidelijk  
genoteerd in je agenda of huistakencontract. 
Luister goed bij de klassikale voorbereiding van de taak. 
  
Maak een goede en duidelijke planning. 

  

Zorg dat alles wat je nodig hebt in je boekentas zit. Maar 

ook niet meer dan dat! 

  
Is deze organisatie moeilijk voor jou ? Vraag je leerkracht 
of zorgjuf om hulp! 
  
Spreek met je ouders af wanneer en hoelang je huiswerk 
maakt: direct na school, na een versnapering, na even 
spelen,… maar doe dit mogelijk altijd zo. 
  
  
Zoek een rustige plaats in huis en maak je huiswerk 
steeds op dezelfde plaats. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

Huiswerkbeleid 
Sinds een paar jaar besteden we op Katersberg extra aandacht aan “huiswerk” voor onze kinderen.  

Ook in de kleuterschool is het uitvoeren op vrijblijvende opdrachten thuis soms belangrijk, al krijgt het daar niet met-

een de naam “huiswerk”. (vb. verzamelen en meebrengen van materiaal voor een klasthema, een boek lezen met 

mama/papa, …. 

In de kleuterschool heeft het geven van een opdracht veelal tot doel  

- nieuwsgierigheid te wekken 

- betrokkenheid op spelen en leren in de klas verhogen 

- betrokkenheid van ouders en kind verhogen bij het schoolse gebeuren 

 

           Hieronder vindt u nuttige tips voor thuis, voor kinderen van de lagere school en hun ouders. 



Agenda  
(check de website voor updates)  

01   

02  

03 HERFSTVAKANTIE  

04 tot en met zondag 5 november 

05 Start kledingomhaling (onder afdak lagere school—alleen tijdens de schooluren binnenbrengen aub) 

06  

07 Zwemmen lj 2 

08 Zwemmen KO3 

09 Zwemmen lj1 

10  

11  

12  

13  

14 Zwemmen lj 2                                               Ouderavond ENKEL in het 1ste leerjaar 

15  

16 Zwemmen lj1 

17  

18  

19  

20 Toneelvoorstelling CC Geel KO3 

21 GEEN SCHOOL - Pedagogische studiedag leerkrachten 

22 Zwemmen KO3 

23 Zwemmen lj1 

24  

25  

26 Ouderraad 19u30 leraarskamer 

27  

28 Zwemmen lj 2 

29 Sinterklaas brengt een bezoekje aan onze school 

30 Zwemmen lj1 



01   

02  

03  

04  

05 GEEN SCHOOL - Pedagogische studiedag leerkrachten 

06 Zwemmen KO3 

07 Zwemmen lj1 

08  

09  

10  

11  

12 Zwemmen lj 2 

13  

14 Zwemmen lj1 

15  

16  

17  

18 KO1 - Toneel in CC Geel                                               Kijkmoment instappers (op uitnodiging) 10u45 

19 Zwemmen lj 2 

20 Zwemmen KO3 

21 Zwemmen lj1                                                   

Kerstfeestje in de klassen 

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

Agenda  
(check de website voor updates)  


