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Ontbijtboxen 
levering/afhaling zondag 20 oktober 

Begin september kreeg u de bestelbonnen reeds via uw kind(eren). Online 

kan u nog bestelen tot zondag 6 oktober om dan op zondag 20 oktober van 

een heerlijk ontbijt te genieten. 

Bestel & betaal online op www.ouderraadkatersberg.be  

 

 

 

 

 

To do ouders : Naam– of kenteken de  

spulletjes van je kinderen 

 

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, drink-

bussen, … rond. Het is voor ons onbegonnen werk de eigenaar te achter-

halen als er geen naam of kenteken op staat.  

 

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

van een herkenningsteken. Ook turnkledij en turnpantoffels mogen in dit 

rijtje zeker niet ontbreken. 
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Kleding inzamelactie na de herfstvakantie 

Graag brengen we onze inzamelactie al even onder de aandacht.  

Na de herfstvakantie, vanaf maandag 4 november, mag u terug alle kleding 

onder het afdak van de lagere school plaatsen. 

Afspraken  

- geen zakken buiten de poort afzetten; 

- de kledij in een gesloten zak steken; 

- de zakken achter de nadarhekken zetten (niet over gooien aub want dan  

springen ze soms kapot) 

 

Iedere kilo opgehaalde kledij brengt extra centjes op voor de ouderraad 

waarmee zij dan op hun beurt heel wat schoolinitiatieven kunnen  

ondersteunen.  

 
MEDEDELING VAN HET SCHOOLBESTUUR 

Voor volgend schooljaar kan je in 2020 enkel 
nog ONLINE inschrijven 

Inschrijven in een Geelse basisschool zal er vanaf schooljaar 2020-2021  

anders uitzien. Door aangepaste wetgeving, moeten sommige scholen  

verplicht werken met een digitaal aanmeldingssysteem. In Geel kiezen bijna 

alle basisscholen ervoor om samen één aanmeldingssysteem te voorzien 

voor alle nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar. 

Door aan te melden, laten de ouders weten in welke school of scholen hij/zij 

wil inschrijven. Via een website vult hij/zij alle gegevens van het kind in. De 

ouders krijgen hiervoor een maand de tijd.  

 

Kamperende ouders behoren tot het verleden. Het moment waarop je je 

aanmeldt in de periode heeft geen effect meer op de rangorde. Wanneer er 

meer kinderen dan plaatsen zijn op de school, wordt de volgorde bepaald 

op basis van de sociale mix in de school en de afstand van de school tot de 

woonplaats.  

 

Na de aanmeldingsperiode, krijgen de ouders via e-mail een ticket voor de 

school waar hun kind een plaats heeft. Met dat ticket gaan ze op school 

langs om de inschrijving af te ronden. Zolang de ouders niet op de school 

zijn langs geweest voor de inschrijving, is de inschrijving niet in orde.  

De inschrijving geldt voor de rest van de schoolloopbaan op de school tot en 

met het zesde leerjaar.  

 

Voor kinderen van personeel en kinderen die op hetzelfde adres wonen als 

een kind dat al leerling is op de school, is er een voorrangsperiode.  

 

In het najaar van 2019 zullen we voor meer concrete info zorgen over de 

exacte timing en werkwijze beschikbaar zodat iedere ouder zorgeloos zijn 

kind kan inschrijven. 
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Wij “DOPPEN” mee ten voordele van het  
Belgisch Centrum voor Geleidehonden 
 

Waarom we dopjes verzamelen?  

De dopjesactie is in 2005 ontstaan vanuit de vrijwilligerswerking van het BCG. De 
verzamelde dopjes worden verkocht aan een recyclagefirma en de opbrengst gaat 
naar de opleiding van onze geleidehonden en naar de algemene werking van het 
centrum. Het is een speelse manier om een goed doel te helpen, iedereen kan mee-
sparen én het spreekt aan. 

Meer info vind je op       https://www.dopjesactie.be 

  

 

 

 

Welke dopjes sparen we?  
 
Zuivere plastic dopjes die altijd goed zijn: 
 

- dopjes van flessen en bussen 
   * dranken: frisdrank, water, melk, fruitsap, sportdrank< 
                        (het doorzichtige kapje mag erop blijven) 
   * producten: was- & afwasproducten, detergenten, deodorant, shampoos,  
                          spuitbussen, dopjes van kindersurprise, … 
   * sauzen 
   * medicatie  
 

- deksels of klepjes van: choco, honing, koffie, sauzen, kruiden, … 

Kleine ingrepen die zorgen dat dopjes niet geweigerd worden: 

- stickers zo goed mogelijk verwijderen 
- piepschuim/karton/rubberen ringen verwijderen 
- droogzout in de doppen van medicatie verwijderen 

Dopjes en deksels worden geweigerd: 

- als ze vies zijn: vol zand, etensresten, schimmel ... 
- wanneer ze groter zijn dan 25 cm doorsnede 

Wijnkurken, metalen schroefdoppen, rubberen doppen, kroonkurken, sleu-

tels, afval, batterijen ... horen niet tussen de dopjes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling van de Verkeersdienst van de Stad Geel 

De stad heeft zich ingeschreven voor de beloofd campagne.  Het is een positieve  
campagne om voorbeeldige chauffeurs te bedanken: zie www.beloofd.be  
 

Hoe werkt de campagne? 
Er bestaan genoeg namen voor bestuurders die zich niet aan de verkeersregels 

houden: snelheidsduivels, brokkenpiloten ... Maar wat met voorbeeldige 

chauffeurs die zich zoals het hoort aan de snelheidslimiet houden?  

Wij geloven dat die chauffeurs een titel verdienen waar ze trots op kunnen 

zijn. En dat zij bedankt mogen worden voor hun voorbeeldige rijgedrag 

Daarom introduceren we de positieve term ‘Control Cruiser’ als naam voor de 

voorbeeldige automobilist. Een begrip dat in oktober niet zal weg te denken 

zijn uit ons straatbeeld. Want in oktober gaan we de Control Cruisers massaal 

bedanken voor hun verkeersveilig gedrag. Via de borden langs de snelwegen 

en de gewestwegen in Vlaanderen, maar ook via bedankborden op huizen en 

in de straten waar het er het meest toe doet. De straten in uw gemeente. 

 
De stad heeft 170 borden besteld en willen ons vooral focussen op de zone 30. 
Aangezien alle scholen in zone 30 gelegen zijn zal er tegelijkertijd met het school-
routekaartbord ook een “control cruiser” bord geleverd worden. Er wordt aan de 
scholen gevraagd om dit bord zichtbaar aan een raam of dergelijke te bevestigen 
vanaf begin oktober. De actie start op 5 oktober en loopt de ganse maand. 

Dopjes en veiligheid 
Omdat heel de actie door vrijwilligers opgevolgd wordt, zou het mooi zijn dat iedereen een beetje ver-
antwoordelijkheid draagt en bij zichzelf kijkt of hij de correcte dopjes aflevert. Alle dopjes worden met 
de hand gesorteerd. Glas, verroest metaal of scherpe voorwerpen zijn gevaarlijk. Zorg dus dat er geen 
gevaarlijke voorwerpen tussen de dopjes belanden. Bedenk ook dat er personen met een visuele  
beperking mee sorteren. Zij voelen namelijk het verschil tussen de dopjes en dat kan niet met hand-
schoenen aan. 
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http://www.beloofd.be


 

 

 

 

 

 

 

Kind ziek = thuis blijven 
 

Sinds 2 weken krijgen we op school veel meldingen van kinderen met griep, alsook 

van kinderen met buik– en/of maagklachten.  

 

We verzoeken u vriendelijk  

• zieke kinderen lang genoeg thuis te houden ; 

• de school te verwittigen als uw kind schoolplichtig is (vanaf 6 jaar) bij l 

langere afwezigheid. 

 

Als uw kind op school ziek wordt zullen we u opbellen (of iemand van de opge 

geven contactpersonen) met de vraag uw kind op te halen. Enkel op deze manier 

kunnen we verdere besmetting op school voorkompen.  
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Agenda  
(check de website voor updates)  

01  Tongeren 5 & 6            Medisch onderzoek lj 1 (op school) 

02 Zwemmen 3 & 5 

03 Zwemmen 4 & 6 

04 Zwemmen 3 & 5 (inhaalbeurt van 18/09) 

05  

06  

07 GEEN SCHOOL—facultatieve verlofdag  

08  

09 Zwemmen 3 & 5 

10 Zwemmen 4 & 6 

11  

12  

13  

14 Boswandeling kleuters in BEL (voormiddag) 

15  

16 Sport op woensdag - Voetbal 4 tegen 4 - Leunen - lj 3 t/m 6 

Zwemmen 3 & 5 

Grootouderfeest in de kleuterschool (uitnodigingen zijn bezorgd) 

17 Zwemmen 4 & 6 

18 Bosmuseum Gerhagen lj 3 (ganse dag) 

19  

20  

21 Bosmuseum Gerhagen lj 4 (ganse dag) 

22 Medisch onderzoek op het CLB (met de fiets) lj 6 

23 GEEN SCHOOL - Pedagogische studiedag 

24 Zwemmen 4 & 6 

25 Boswandeling Prinsenpark 1 & 2 (11u - 15u) 

26  

27  

28  

29  

30  

31  



Agenda  
(check de website voor updates)  

01   

02  

03  

04  

05  

06 Zwemmen 2 

07 Zwemmen KO3 & 1 

08  

09  

10  

11 GEEN SCHOOL  - Wapenstilstand 

12  

13 Zwemmen 2                                                 Sport op woensdag - Unihockey - St Aloysius - 5 & 6 

14 Zwemmen 1 

15  

16  

17  

18  

19  

20 Zwemmen 2 

21 Zwemmen KO3 & 1 

22  

23  

24  

25  

26  

27 Zwemmen 2 

28 Zwemmen 1 

29  

30  


