
 

SBS De Katersberg  
Schooljaar 2019/2020 
 

December 

 

 

Afspraken ouderavonden   
Denk eraan een afspraak te maken voor de ouderavond van december 

voor uw kind(eren) via smartschool. 

Indien u problemen ondervindt om in te loggen op uw smartschool-

account neemt u even contact op met de school, wij helpen u graag  

verder. 

Data ouderavonden: zie nieuwbrief november 

 

Hij komt, hij komt, … 
Vrijdag 6 december zal de Sint een bezoek brengen aan onze school. 

Hij wordt verwacht tegen 9uur. 

We zijn benieuwd of er dit jaar terug alleen brave kinderen waren.  

Natuurlijk hopen alle kinderen op wat leuks en wat lekkers want hoe 

zeggen we het alweer… “wie braaf is krijgt lekkers”. 

Oproep ouderraad hulp kerstfeest  
(hotdog op school) 

De Sint is in het land, maar toch kijkt de ouderraad al uit naar de feest-

dagen. Inmiddels is het een traditie dat alle kinderen de laatste schooldag 

van 20 december verwend worden met een heerlijke hotdog. 

 

Om zowat 300 “mondjes” te vullen is er natuurlijk hulp nodig! 

Langs deze weg doen we dan ook graag een oproep naar helpers 

(klaarmaken hot dog, verdelen in de kleuterklassen, bediening afhaal in de 

refter voor de lagere school, opruimen, …) 

 

Mocht je zin en tijd hebben om te helpen op vrijdag 20 december tussen 

10u30 en 14u, geef dan even een seintje  

•een mailtje naar ouderraadkatersberg@gmail.com  

•bellen naar de voorzitter, Kristof Haesen , 0479 43 35 84  
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Volgende week staat de kerstboom in de klas en 
eronder natuurlijk een pakje voor elk kind 

Als de Sint terug is vertrokken zal de kerstboom in de klassen  

verschijnen... Daar december een feestmaand is zal op de laatste schooldag 

van het kalenderjaar, 20 december, in de klas een kerstfeestje gehouden  

worden. Natuurlijk hoort bij een kerstfeest een “pakje voor ieder kind”. 

 

Er werd afgesproken dat de inhoud van het pakje een waarde heeft van  

ongeveer 5,- euro. Uw kind geeft een leuk geschenkje en krijgt  

er natuurlijk ook eentje terug. Indien er afspraken zijn binnen de klas  

verneemt u dat van de meester of juf. 

 

 

Schoolfacturen komen eraan 
Houd eerstdaags goed jullie mailbox in het oog want de nieuwe schoolfactuur 

komt eraan! Check misschien even je SPAM als je eind volgende week nog 

niets ontvangen hebt. 

 

Tijdig betalen voorkomt extra kosten (zie schoolreglement) 

 

EXTRA: ouders die een domiciliëring hebben dienen de schoolfactuur niet 

apart te betalen. We registreerden enkele dubbele betalingen de afgelopen 

periode (geld werd inmiddels teruggestort). 

 

 

Gebruikte batterijen 
Op school staan nog steeds tonnen voor het verzamelen van lege batterijen. 

Met de punten kan de school didactische materiaal bestellen…  Met deze  

punten hebben we de afgelopen jaren fototoestellen, speelmatten, … besteld.  

 

Hierbij een warme oproep om de lege batterijen mee te geven. 

 

Wil u meer weten over de scholenacties, surf dan even door naar  

https://www.bebat.be/nl/scholenprogramma 

 

          Alvast een weetje over het nieuwe leven van  

          lege batterijen…. 
            Wist je dat met de grondstoffen van 13 batterijen een brilmontuur  

            gemaakt wordt? En met 120 een gieter? Bebat geeft elke batterij een        

            nieuw leven door er alle metalen en andere grondstoffen uit te halen  

            en ze opnieuw te gebruiken in andere toepassingen.  

            Zink en staal voor een gieter, een driewieler of een kruiwagen.  

            Nikkel, koolstof, staal, titanium, kobalt, lood en plastic voor een bril,  

            een wekker of een kookpot enz. 





Agenda  
(check de website voor updates)  

01   

02 Doorlichting (ganse week) 

03  

04 GEEN SCHOOL - facultatieve verlofdag 

05 Zwemmen 1a & 1b & KO3  

06 Sinterklaas op school 

07  

08  

09  

10  

11 Zwemmen 2a & 2b 

12 Zwemmen 1a & 1b  

13  

14  

15  

16  

17 Openklasdag instappers (op uitnodiging) 

18 Zwemmen 2a & 2b                                                    Sport op woensdag - Unihockey - St Aloysius - 3 & 4 

19 Zwemmen 1a & 1b & KO3  

20 Kerstfeestje in de klas 

21  

22  

23 KERSTVAKANTIE  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  



Agenda  
(check de website voor updates)  

01    

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08 Zwemmen 2a & 2b 

09 Zwemmen 1a & 1b 

10  

11  

12  

13  

14  

15 Zwemmen 2a & 2b 

16 Zwemmen 1a & 1b & KO3 

17  

18  

19  

20 Middagsport - Just dance 3de graad 

21  

22 Zwemmen 2a & 2b                                        MOEV-trefbal 2de graad  

23 Zwemmen 1a & 1b 

24  

25  

26  

27 Middagsport - fitometer in de kleuterschool  

28  

29 GEEN SCHOOL - Pedagogische studiedag (ook geen opvang op de school) 

30 Zwemmen 1a & 1b & KO3 

31  


