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Wafelverkoop ouderraad  

Begin deze week kreeg u via  de kinderen de papieren mee voor de 

jaarlijkse wafelverkoop. We voegen ze ook toe aan deze nieuwbrief 

en… u kan ook online bestellen via www.ouderraadkatersberg.be 

 

Volgende schoolfactuur komt eraan 
In de eerste helft van februari worden de nieuwe schoolfacturen ver-

stuurd. Gelieve uw e-mail in het oog te houden en, indien u uiterlijk op 

vrijdag 14 januari geen factuur kreeg, ook even uw SPAM na te kijken.  

Resultaat doorlichting 

Graag willen langs deze weg iedereen bedanken die met ons samenwerkte 

om van de doorlichting een succes te maken.  

Bij deze vernieuwde doorlichting werden kinderen en ouders actief be-

trokken in gesprekken waarbij de inspectie mocht vaststellen dat de be-

trokkenheid van alle participanten op onze school hoog is. 

 

Intussen hebben we het definitieve verslag ontvangen waarbij ouders 

(volgens de wettelijke richtlijnen), na afspraak met de directie, de kans 

hebben tot inzage in het verslag. 

Over een paar maanden zal het verslag integraal te raadplegen zijn op de 

website van de inspectie. Van zodra dit het geval is zullen we de link in 

een nieuwsbrief meedelen.  

 

We hadden het al even laten weten, maar herhalen fier dat onze school 

een zeer goede doorlichting had op alle geïnspecteerde onderdelen. 

De kleuterschool werd doorgelicht op de algemene werking, de lagere 

school kreeg een doorlichting voor leerlingenbegeleiding, wiskunde en 

Frans. 

 

We zijn blij met trots te mogen zeggen dat het Katersbergteam 

kwalitatief hoogstaand onderwijs biedt. 
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Dikketruiendag, 11 februari 
 

Op 11 februari zal de verwarming op onze school af staan.   

De kinderen dienen zich dus warm aan te kleden! 

 

Wij pakken de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt sa-

men met de leerlingen aan en nemen op 11 februari deel aan Dikketruiendag. 

We werken aan de biodiversiteit op school en helpen het klimaat. 

Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samen-

hangen. Om goed te blijven draaien heeft ze zowel planten en kleine organis-

men, als insecten en andere dieren nodig. Als er te veel planten en dieren uit-

sterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine.  We spre-

ken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat 

helemaal uit balans. Om dat te vermijden werkten de leerkrachten acties uit 

voor meer biodiversiteit op school. We koppelen terug in de volgende nieuws-

brief wat we  hierrond deden.  

Meer info op https://www.dikketruiendag.be/  

 
 

Carnaval op school 
Carnaval vieren is een traditie, ook op school! 

Dit jaar vieren we dit op vrijdag 21 februari 

 

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

met meer info volgt later) 

• Lagere school  

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. 

 

Inschrijvingen broers en zussen - geboren in 2018 

AFSPRAAK MAKEN (via e-mail of 014.566461) 
Via e-mail en smartschool werden alle ouders ervan op de hoogte gebracht 

dat de voorinschrijvingen voor  kinderen geboren in 2018 lopende zijn. 

Intussen kregen ouders (die al een kind op school hebben) een bevestiging van 

toekenning plaats. Let erop tijdig een afspraak te maken want na 14 februari 

is dit niet meer mogelijk onder de voorrangsregeling. 

 

Na deze ronde wordt dezelfde werkwijze gehanteerd voor nieuwe leerlingen.  

Hiervoor kregen alle ouders met een kind geboren in 2018 van de Stad Geel 

een folder.  
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Breed evalueren… wat vindt u als ouder van het 
rapport van uw kind? Huistaakje voor alle  
ouders vanaf het volgende rapport  

Onderaan op de rapporten is een luikje voorzien voor zelfevaluatie van het 

kind en eveneens een luikje waar u als ouder kan aangeven wat u van de  

resultaten van uw kind vond.  

 

We stellen vast dat niet alle ouders dit deeltje invullen (aanvinken) en willen 

graag vragen hier vanaf het volgende rapport even aandacht aan te besteden.  

 

In het kader van “breed evalueren” - waar we op school steeds meer aandacht 

aan besteden - is het belangrijk dat, naast de leerkracht, ook de leerling zelf en 

de ouders kunnen aangeven wat ze denken over de leerresultaten en  

-vorderingen. Niet elk rapport sluit aan bij een ouderavond en daarom willen 

we dat alle ouders er een gewoonte van maken dit onderdeeltje op het  

rapport in te vullen (aanvinken - iets bijschrijven mag natuurlijk ook steeds).  

 

 

Bosklassen september 2020 
In september gaan we met de kinderen van het 5de en 6de leerjaar een week 

naar Durbuy.  

Deze week kregen alle kinderen de inschrijvingspapieren mee. Gelieve deze 

tijdig terug te bezorgen zodat we de bus kunnen bevestigen in functie van het 

leerlingenaantal.  

 

 

Luizenalarm... 
Luizen, vervelend maar niets om je voor te schamen want  

deze kleine kriebels huizen het liefst op propere hoofdjes…. 
 

In deze koude periode krijgen we vanuit enkele klassen soms de melding dat 

er luizen zijn.  De kinderen die in een getroffen klas zitten krijgen dan een brief 

mee.  Anderzijds weten we dat niet alle ouders deze vervelende beestjes mel-

den…  

We zijn dus alert voor verspreiding en geven alvast enkele tips. 

Hoe weet je of je kind luizen heeft? 

                         De “natkamtest” kan helpen. 

Wat heb je nodig? 

kam • tandenstoker • luizenkam • crèmespoeling, conditioner of balsem • 

kom lauw water • 2 handdoeken • witte servetten of keukenrol 



 

 

 

 

 

 

 

Hoe ga je tewerk? 

1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het haar 

zeer nat met lauw water. 

 

2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen. 

 

3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam. 

 

4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek 

naar het voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambeweging op 

tot je aan het andere oor komt. Let op: druk je kam goed tegen de hoofd-

huid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid. 

 

5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of  

je luizen ziet. Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot 4 mm 

groot en grijs-wit tot bruin van kleur. 

 

6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met  

een tandenstoker. 

 

7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam, 

maar nu in de andere richting: van voor naar achter, dus van het  

voorhoofd naar de nek. Start weer bij het ene oor en schuif na elke  

kambeweging op naar het andere oor. Veeg telkens af aan het  

keukenpapier en kijk of je luizen ziet. 

 

8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met  

een handdoek. 

 

Heb je luizen gevonden? 

• Herhaal dan het kammen om de 3 dagen, tot je geen enkele luis meer 

vindt. 

• Controleer ook alle huisgenoten op luizen. 

• Leg de kammen en haarborstels na gebruik in heet water van 60°C, gedu-

rende 5 minuten. 

• Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op 60°

C.  

       Herhaal dat om de 3 dagen, gedurende 2 weken. 

• Luizen sterven als ze meer dan twee dagen niet op een hoofd zitten. Leg  

daarom dekbedovertrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur apart. 

Of steek ze een nacht in de diepvries, want ook dat overleven luizen 

niet. 

 Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg?  Vraag dan raad aan je huisarts 

of apotheker 
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Agenda  
(check de website voor updates)  

01    

02  

03 START INSCHRIJVINGEN BROERS EN ZUSSEN (op afspraak en in bezit ticket toekenning plaats) t/m 14/02 

04  

05 Zwemmen 2a & 2b 

06 Zwemmen 1a & 1b 

07  

08  

09  

10  

11  

12 Zwemmen 2a & 2b                                     Medisch onderzoek op school lj4 

13 Zwemmen 1a & 1b & KO3 

14 Auteurslezing (op school) 5de lerjaar—Siska Goeminne 

15 VIP dag SAG (ouders en leerlingen 6de leerjaar) 

16  

17 Kijkavond voor nieuwe gezinnen (leerlingen geboortejaar 2018) om 19u30 kleuterschool (zie folder Stad Geel) 

Toneelvoorstelling CC Geel - lj 5&6 

18  

19 Zwemmen 2a & 2b                                       MOEV netbal 3-3—3de graad (na de middag) 

20 Zwemmen 1a & 1b  

21 Kleuters Speelkasteel Lommel                  Lagere school carnaval op school  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  



Agenda  
(check de website voor updates)  

01    

02  

03 Leerlingenraad 

04 Zwemmen 2a & 2b 

05 Zwemmen 1a & 1b & KO3                   Toneelvoorstelling CC Geel - KO 2 

06  

07  

08  

09  

10  

11 Zwemmen 2a & 2b 

12 Zwemmen 1a & 1b                                Infomoment GO (voor ouders en leerlingen 6de leerjaar– zie folder)  

13  

14  

15  

16  

17 Toneelvoorstelling CC Geel - lj 1&2 

18 Zwemmen 2a & 2b                                MOEV zwemmarathon voor dieptezwemmers (na de middag) 

19 Zwemmen 1a & 1b & KO3 

20  

21  

22  

23 Vergadering ouderraad 19.30 (leraarskamer)  

24  

25 Zwemmen 2a & 2b 

26 Zwemmen 1a & 1b 

27  

28  

29  

30  

31 Open klasdag instappers (op uitnodiging) 


