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Geen school op maandag 4 februari 

We herinneren eraan dat er op maandag 4 februari een facultatieve verlofdag 

is. Die dag is er geen school en ook geen opvang.  

Gelieve tijdig in een oplossing te voorzien. 

Ouders die hun kinderen naar de Bengelbende willen brengen dienen  

rechtstreeks contact op te nemen .  

 

Pannenkoeken (vrijdag 01 februari)  

De ouderraad trakteert onze kinderen op 1 februari op verse pannenkoeken. 
Via e-mail werd aan de ouders gevraagd de directeur te laten weten als uw 
kind allergisch is voor koemelk. We verzamelen de namen en de ouderraad 
zorgt ervoor dat die kinderen pannenkoeken op basis van sojamelk krijgen. 
 

 

Oproep ouderraad hulp bakken pannenkoeken 
Heeft u vrijdag 1 februari wat vrije tijd om tussen 10u en 13u mee te komen 

helpen bij het bakken en verdelen van de pannenkoeken? 

Neen dan even contact op met de ouderraad om concreet af te spreken. 

Alle hulp is welkom! 

 

Contactgegevens ouderraad 

• een mailtje naar ouderraadkatersberg@gmail.com  

• bellen naar de voorzitter van de ouderraad , Kristof Haesen 0479 43 35 84  

 

 

Binnenkort wafelverkoop ouderraad 
Eind deze maand krijgt u via uw kind en via e-mail de verkoopbonnen voor de 

jaarlijkse wafelverkoop van de ouderraad. Met de winst na verkoop kunnen 

weer heel wat leuke zaken aangekocht worden voor onze kinderen (zie verder 

in deze nieuwsbrief) 
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Quote van de maand 
“elke leerling heeft recht op ongelijke  
behandeling om gelijke kansen te krijgen” 

 

 

 

 

 

 

 

De ouderraad had een overleg  

met de kerstman en de paashaas.  

                                             … dit is het resultaat. 
 

Recent had de ouderraad een overleg met de kerstman en de paashaas. Samen 

hebben ze beslist dat onze kinderen wel wat extra verdienen, gezien de mooie 

opbrengst van de laatste activiteiten (schoolfeest & wafelverkoop van vorig 

schooljaar en de restaurantdag van oktober). 

 

Afgelopen week werd de lagere school verrast met enkele extra tablets en een 

draagbare box voor de middagmuziek.  Er kan dus volop gedanst en gezongen 

worden tijdens de speeltijd en ook in de klassen wordt de tablet meer en meer 

ingezet bij opdrachten. 

 

De paashaas beloofde een reeks nieuwe kleuterfietsjes te bezorgen. We zijn  

benieuwd en kijken er alvast naar uit, samen met de kleuters. 
 

 

Inschrijvingen, kinderen geboren in 2017 
 

Binnen de Stad Geel zijn voor alle scholen vaste inschrijfdata bepaald. 

Afspraken;  

 Broers en zussen kunnen ingeschreven worden tussen 18 februari en 17 

maart 2019 (enkel op afspraak, tijdens de schooluren). Deze periode is  

een voorrangsperiode binnen dewelke de inschrijving in orde moet zijn  

om uw kleuter zijn plaats te garanderen.    

 Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 18 

maart 2019 

Ouders die reeds een leerling bij ons hebben kunnen via e-mail of telefonisch 

een afspraak maken voor inschrijving van hun kleuter. Begin februari wordt ook 

de capaciteit voor alle klassen bepaald voor volgend schooljaar. Voor de start 

van de inschrijfperiode zal deze op de website gepubliceerd worden. 
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Schoolplatform “Smartschool”,  
binnenkort ook voor ouders 
 

Eerstdaags ontvangen alle ouders vanuit de Scholengemeenschap van de Stad 
Geel een e-mail met een persoonlijke login voor het online schoolplatform 
‘Smartschool’. Via die weg kunnen ouders, indien gewenst, contact opnemen 
met de leerkrachten van hun kind(eren). Alle details over hoe Smartschool 
werkt, zal je in de desbetreffende e-mail kunnen lezen. 
 
We bieden op deze manier de extra communicatiemogelijkheid tussen de  
ouders en de leerkrachten, maar benadrukken dat deze communicatieweg 
geen vervanging mag zijn voor persoonlijk contact en in dringende gevallen. 
Hou er rekening mee dat leerkrachten niet verplicht zijn elke dag Smartschool  
te lezen en e-mails te beantwoorden. Alle leerkrachten blijven steeds  
persoonlijk aanspreekbaar en in dringende gevallen contacteer je best het 
schoolsecretariaat of de directeur.  

 

Dikketruiendag, dinsdag 12 februari 

 

De jaarlijkse “dikketruiendag” is een bekende symbolische actie. Dit jaar is het 

thema de ‘klimaatflandriens’, die met de fiets weer en wind trotseren om op 

school of op hun werk te geraken. Smeer je kuiten in en trek de spurt aan om 

de klimaateffecten door autoverkeer te verminderen.   

 

De werkgroep op school buigt zich momenteel over de concrete acties van die 

dag. Via uw kinderen zal u hierover beslist meer vernemen.  

 

Meer info over de Dikketruiendag campagne vindt u op  

http://www.dikketruiendag.be/scholen 

 

Carnaval op school, vrijdag 1 maart 

 

Carnaval is eveneens een traditie. Dit jaar vieren we dit op vrijdag 1 maart. 

De kleuters gaan die dag ravotten in het “Speelkasteel” in Lommel (briefje  

met meer info volgt later). 

De kinderen van de lagere school beginnen met  de verkiezing van een  

carnavalprins & –prinses. Na deze verkiezing gaan in de voormiddag de lessen 

gewoon door in de klas. Na de middag zijn er keuzeactiviteiten.  Meer info  

krijgen de kinderen van de leerkrachten. 

 

EXTRA; wees creatief. Verkleed zijn hoeft geen geld te kosten. Duik even in de 

kast, je zal versteld staan wat je allemaal kan vinden om ons te verrassen met 

een leuke outfit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda  
(check de website voor updates)  

01 Zwemmen lj1 

02  

03  

04 FACULTATIEVE VRIJE DAG - GEEN SCHOOL en geen opvang 

05 Thema Zuidergekte in de kleuterschool (tot 12/02) 

06 Zwemmen lj2  

07  

08 Inhaalbeurt zwemmen lj 2  

09  

10  

11  

12  

13 Zwemmen lj2  

14 Zwemmen KO3 

15 Zwemmen lj1 

16  

17  

18 Start inschrijvingen broers en zussen °2017  (enkel op afspraak) - voorrangsregeling 

19  

20 Zwemmen lj2  

21  

22 Zwemmen lj1 

23  

24  

25  

26  

27 Zwemmen lj2  

28 Zwemmen KO3 



Agenda  
(check de website voor updates)  

01 Kleuters “Speelkasteel” Lommel (ganse dag)              lj 1&2 paaseitjes rapen en spelen op de Bogaard ‘(voormiddag) 

Zwemmen lj1 

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13 Zwemmen lj2  

14  

15 Zwemmen lj1 

16  

17  

18 Start inschrijvingen °2017 (alle kinderen die niet van de voorrangsregeling konden genieten) 

19  

20 Zwemmen lj2  

21 Zwemmen KO3 

22 Zwemmen lj1 

23  

24  

25 Ouderraad in de leraarskamer (19u30) 

26 Toneel in CC Geel—lj 1&2 

27 Zwemmen lj2  

28  

29 Zwemmen lj1 

30  

31  


