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Smartschool : communicatie lezen aub  
 

We stellen vast dat niet iedereen de communicatie die verstuurd wordt 
via smartschool leest. 

Mogen we erop aandringen meldingen niet te negeren en de informatie 
(nieuwsbrieven, berichten, …) toch te lezen omdat deze belangrijke infor-
matie kunnen bevatten.  
 

Levering wafelverkoop ouderraad  

De bestellingen zijn afgesloten.  Op woensdag 18 maart krijgen de  
kinderen hun bestelling mee naar huis. De ouderraad zorgt ervoor dat  
alles netjes in de klas klaar staat. 

Schoolfactuur tijdig betalen 
Denk eraan de factuur die u recent kreeg tijdig te betalen om een brief van 

de deurwaarden en/of extra kosten te voorkomen. 

Gezinnen die nog geen domicilie ring hebben kunnen steeds het  

secretariaat contacteren om dit in orde te maken. Zo bent u natuurlijk  

altijd zeker van een tijdige betaling. 

Fiscale attesten 2019 
Begin maart mag u de fiscale attesten verwachten van de kinderopvang en 

het middagtoezicht om toe te voegen aan uw belastingaangifte.  

Deze zullen u, net als de schoolfacturen, digitaal bezorgd worden.  

Op dit attest zal het bedrag staan van de betalingen uitgevoerd in 2019. 

Laattijdige betalingen die pas in 2020 bij ons binnen kwamen worden op het 

attest van volgend jaar opgenomen.  

 

Tussenkomst ziekenfonds bij o.a. uitstappen  
Weet u dat verschillende ziekenfondsen een financiële tussenkomst bieden 

bij daguitstappen, schoolreizen, bosklassen, … Check even de voorwaarden 

(verschillen nogal) en als u voor een tussenkomst in aanmerking komt mag u 

de nodige documenten op het secretariaat bezorgen.  

Opmerking: we vullen pas papieren in NA volledige betaling en na afloop van 

de activiteit. 
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We tellen af naar de nieuwbouw! 
Er wordt al jaren gepraat over een nieuwe school, maar nu naderen we de 

startfase!  Nog voor de zomer starten de eerste werken. 

• van de refter boven de kleuterschool worden in de eerste fase 2 klassen 

gemaakt. Deze zouden eind augustus klaar moeten zijn zodat daar 2 

klassen hun intrek kunnen nemen; 

• de containerklassen verdwijnen in september  en de kleedkamers aan 

de turnzaal verdwijnen eveneens. Goed nieuws is dat het gebouw van 

de turnzaal zelf lange tijd nog in gebruik kan blijven; 

• de nieuwbouw start in oktober 2020 en betekent de ontsluiting van de 

lagere school met de kleuterschool. Hierin zal een turnzaal zitten, de 

burelen, de leraarskamer en 9 klassen. Deze werken zouden tegen < 

oktober 2021 klaar moeten zijn; 

• nadien komt er een nieuwe grote refter en zal de aanleg van de speel-

plaatsen gebeuren. 

 

We beseffen dat de werken een impact zullen hebben op het schoolgebeu-

ren maar gezien de faseringen zal dit beperkt zijn.  

 

Samen met de Stad en de bouwheer zullen ze er alles aan doen om de veilig-

heid van de kinderen te garanderen en… als de werken geen vertraging op-

lopen zou alles tegen juni 2023 afgrond moeten zijn.  
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Pannenkoeken voor iedereen op 3 april  
De ouderraad trakteert onze kinderen op verse pannenkoeken voor Pasen.  

Gelieve via e-mail aan de directie te laten weten (uiterlijk tegen 11 april) of uw 

kind allergisch is voor koemelk. We verzamelen de namen en de ouderraad 

zorgt ervoor dat die kinderen pannenkoeken op basis van sojamelk krijgen.  

Om praktische reden kunnen we niet met alle allergieën rekening houden en 

rekenen hier op uw begrip. Indien uw kind, omwille van een andere reden dan 

allergie aan koe- of sojamelk, GEEN pannenkoeken mag eten verzoeken wij 

eveneens ons dat te laten weten.  

 

HULP bij het bakken van de pannenkoeken 

Heeft u vrijdag 3 april 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 

  

Coronavirus - geen reden tot paniek 
Vorig weekend kreeg u via e-mail en smartschool een brief van het schoolbe-

stuur betreffende de voorzorgsmaatregelen voor het coronavirus. 

We benadrukken nogmaals dat er geen reden tot paniek is en dat de school, 

samen met het schoolbestuur en de schoolkoepel, de richtlijnen opvolgt die 

gegeven worden vanuit het departement.  

Indien er een wijziging komt in de maatregelen houden we u zeker via de 

gekende kanalen op de hoogte. 

 

Op het volgende pagina’s kopie ren we de info die voor iedereen interessant 

is over het correct wassen van handen en de maatregelen die iedereen kan 

nemen om besmetting te voorkomen.  

 

Op de officie le website van de Federale Overheid vind je bijkomende info : 

https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 

Ouderbevraging (3-jaarlijks) 
In onze school (en de ganse scholengemeenschap) loopt een 3-jaarlijkse cyclus 

van bevragingen 

•ouderbevraging 

•leerkrachtenbevraging 

•kindbevraging 

 

Dit jaar is de ouderbevraging aan de beurt. Binnenkort zal u hierover meer info 

ontvangen en de bevraging zal digitaal afgenomen worden, tegelijk in alle Stede-

lijke Basisscholen. Na verwerking van de resultaten krijgen we een kijk op de 

tevredenheid en mogelijke noodzakelijke bijsturingen.  







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 3KO - bezoek aan de bib - JBM project  

28  

29  

30  

31 Open klasdag instappers (op uitnodiging)             

Bezoek Emmy Coenen met haar blindengeleidehond (in kader van dopjesactie) 



Agenda  
(check de website voor updates)  

01   Zwemmen 2a & 2b 

02 Zwemmen 1a & 1b & KO3 

03 Pannenkoeken voor iedereen (traktatie ouderraad) 

Lj 1 & 2 gaan spelen op de Waaiburg 

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22 Zwemmen 3 & 5 

23 Zwemmen 4 & 6 

24  

25 Lentefeest, Ontmoetingscentrum Winkelomheide 

26 Eerste communie  

27  

28 Brandoefening  

Lj 5 & 6 naar Planetarium Genk 

29 Zwemmen 3 & 5 

30 Zwemmen 4 & 6 


