
 

SBS De Katersberg  
Schooljaar 2019/2020 
 

September 

 

2 september, we zijn er klaar voor! 

Niet 1, maar 2 september vandaag… dus een dagje later dan anders waren 

we, samen met de kinderen, deze ochtend klaar om van dit schooljaar  

opnieuw  10 “leerrijke maanden” te maken.  

Een nieuwe klas, een nieuw vriendje, een nieuwe juf of meester.  

Spannend, maar  we zijn er zeker van dat alles snel vertrouwd zal voelen. 

Welkom namens het Katersbergteam 

Schoolfotograaf  
donderdag 5 en vrijdag 6 september 

Dimitri Janssens is dit jaar onze nieuwe fotograaf. Nieuwe afspraken, een 

andere werkwijze en nieuwe spelregels zouden moeten bijdragen tot  

creatieve resultaten. De fotograaf zal dit jaar meerdere opnames van de 

kinderen zal maken zodat u kan kiezen wat u het leukst vindt. Naderhand 

zal u als ouder, via een online tool, zelf foto’s kunnen kiezen en bestellen. 

Planning  

- donderdagochtend zijn er eerst de klasfoto’s; 

- op donderdag zijn normaal de klassen van het 2de t/m het 6de aan de 

beurt. Individuele foto’s en aansluitend de foto’s met de schoolgaande 

broers/zussen; 

- vrijdag zijn de kleuters en het 1ste leerjaar aan de beurt, individueel en 

met schoolgaande broers/zussen. 

OPGELET ! 

- bovenstaande is de planning, maar omstandigheden kunnen hierin  

wijzigingen veroorzaken (klas minder of meer op een bepaalde dag) 

- de kinderen kunnen 2 dagen na elkaar gefotografeerd worden, afhankelijk 

van in welke klassen ze broers/zussen hebben. Er wordt 1x een  gezinsfoto 

genomen op de dag van de klas van de oudste van het gezin (die gezins-

oudste haalt na de individuele foto’s de broers/zussen uit de klas. 

- het gaat enkel over “schoolgaande kinderen”, dus geen kinderen die nog 

niet naar school komen 

- de fotograaf vroeg nadrukkelijk te vermelden dat hij geen haren zal  

kammen. Hij gaat voor de natuurlijke uitstraling van uw kind(eren). 1 

       



 

Informatie-avonden in alle klassen 

Om de ouders een kijk te geven op de klaswerking - die toch wel eens kan 
verschillen van klas tot klas- nodigen de leerkrachten de ouders uit voor een 
kort informatiemoment in de klas van hun zoon/dochter. 
 
Hieronder de geplande momenten 

• kleuterschool - dinsdag 10 september om 19u 

• lagere school lj 1 + 2 + 3 - donderdag 12 september om 19u 

• lagere school lj 4 + 5 + 6 - dinsdag 17 september om 18u45  

 
Kalender zwemmen en  
sport op woensdagnamiddag 

• de zwemkalender krijgen de kinderen de eerste week van september 

mee via de klasleerkracht. Doorheen het schooljaar zijn wijzigingen  

mogelijk. We houden u steeds op de hoogte. 

• Onder voorbehoud van wijzigingen hieronder alvast de reeds gekende 

sportactiviteiten waar de kinderen kunnen aan deelnemen op woens-

dagnamiddag. Voor elke activiteit krijgen de kinderen van de betrokken 

klassen een inschrijvingsformulier van de juf.  

Opgelet:  

er is geen mogelijkheid  om op school te eten die dag en ouders dienen zelf 

in te staan voor het brengen en halen van de kinderen. 

 

Datum activiteit plaats doelgroep 

24 & 
26/09/2019 Vlaamse veldloopweek Leunen  

16/10/2019 Voetbal 4-4 Leunen 2de en 3de graad 

13/11/2019 Unihockey St.-Aloysius 3de  graad 

18/12/2019 Unihockey St.-Aloysius 2de  graad 

15/01/2020 Trefbal St.-Aloysius 2de  graad 

19/02/2020 Netbal 3-3 St.-Aloysius 3de  graad 

18/03/2019 
Zwemmarathon  
diepzwemmers zwembad 1ste -2de -3de  graad 

?/03/2020 
(onder voorbehoud) 
Danone Nations Cup  8-8 Leunen 3de  graad 

29/04/2020 

(onder voorbehoud) 
Beker van Geel  
voetbal 8-8 Leunen 3de  graad 

06/05/2020 Danshappening St.-Aloysius 1ste -2de -3de graad 

27/05/2020 Duathlon Leunen 2de -3de graad 2 

       



 

Grootouderfeest in de kleuterschool  
(16 oktober) 
 

Op woensdag 16  oktober hebben we grootouderfeest bij de kleuters.  

Alle oma’s en opa’s krijgen midden september een uitnodiging via de klein-

kinderen. Naar jaarlijkse gewoonte zullen we de ouders vragen iets lekkers 

te bakken voor deze ochtend.  
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Naam– of kenteken de spulletjes van je kind(eren) 
 

Mogen we vriendelijk vragen het materiaal van je kind(eren) te voorzien 

van hun naam of een kenteken (dat je kind herkent). Op school slingeren 

dagelijks jassen, pulls, eetdozen, koekendozen, drinkbussen, … rond. Het is 

voor ons een haast  onbegonnen opdracht de eigenaar te achterhalen als 

er geen herkenning is. 

 

Denk er binnenkort ook aan de handschoenen, mutsen, sjaals te voorzien 

van een herkenningsteken. 

 

Turnpantoffels, OOK IN DE KLEUTERSCHOOL 
 

We herinneren er even aan dat vanaf nu ook de kleuters tijdens de turnles 

pantoffels dienen te dragen. 

 

Afspraak: geen turnpantoffels met veters! Gelieve een paar te kopen zoals 

op de foto hiernaast. Het is onmogelijk voor de juf om bij de start van de 

lesjes bewegingsopvoeding eerst alle veters te knopen. 

 

Woensdag = fruitdag  
 

Op woensdag eten we op school enkel fruit, geen koeken.  

Gelieve hiermee rekening te houden want koeken zullen terug in de  

boekentas verdwijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerplaats voorbehouden voor Juf Lieva aan 
poort tussen schoolhuis en lagere school  
(= op de personeelsparking) 
 

Vanaf dit schooljaar zal Juf Lieva, ICT leerkracht, terug deel uitmaken van ons 

team. Daar ze sinds haar ongeval afhankelijk is van haar rolstoel en bijhorend 

vervoer zullen we een aparte parkeerplaats voorzien VOOR de poort.  

Binnenkort is deze zone geschilderd, maar in afwachting vragen we deze 

zone vrij te houden zodat Lieva de school kan bereiken. 



Onze wegen kruisen…  
“SAMEN”  
onderwijzen en opvoeden 

 

Elke dag = water drinken 

Sinds vorig jaar drinken de kinderen op school alleen nog water. Ze kunnen op 

school water van de kraan nemen en/of een drinkbus meebrengen  

(goed sluiten aub zodat de boekentassen en de inhoud ervan droog blijven) 

 

De afspraak om water te drinken op school is een afspraak die van toepassing 

is in alle basisscholen van Geel, over de netten heen. De scholen hebben vorig 

jaar “een watercharter” ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ped. studiedag  woensdag 18 september 2019 

Lokale vrije dag maandag  7 oktober 2019 

Ped. studiedag woensdag 23 oktober 2019 

Herfstvakantie  maandag 28 oktober tot 3 november 2019 

Lokale verlofdag  woensdag 4 december 2019 

Kerstvakantie maandag 23 december t/m zondag 5 januari 2020 

Krokusvakantie maandag 24 februari t/m zondag 1 maart 2020 

Paasvakantie maandag 6 april t/m zondag 19 april 2020 

Dag van de arbeid maandag 1 mei 2020 

Lokale verlofdag  woensdag 20 mei 2020 

O.H.Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstermaandag maandag 1 juni 2020  



Agenda  
(check de website voor updates)  

01   

02 Hervatten van de lessen 

03  

04  

05 Schoolfotograaf (meer info zie nieuwsbrief) 

06 Schoolfotograaf (meer info zie nieuwsbrief) 

07  

08  

09 Startvergadering ouderraad 19u30 in de leraarskamer. Iedereen welkom! (meer info zie website) 

10 Informatie-avond kleuterschool om 19u 

11 Zwemmen lj 3 & 5 

12 Informatie-avond leerjaar 1 + 2 + 3 om 19u  

Zwemmen lj 4 & 6  

13  

14  

15  

16  

17 Informatie-avond 4 + 5 + 6 om 18u45 

Lj 6 - verkeersdag Stad Geel in Laakdal 

18 GEEN SCHOOL - Pedagogische studiedag 

19 Zwemmen lj 4 

20  

21  

22  

23  

24 Scholencross lj 6 & 5 

25 Zwemmen lj 3 & 5 

26 Scholencross lj 1 & 2 & 3 & 4 

27  

28  

29  

30  


