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Nieuwe bouwfase & schoolomgeving 
 

Nu we in een volgende fase van de nieuwbouw (= bouw refter) zitten ligt de schoolomgeving er minder 

fraai bij. De loopstrook in de toegangszone en rond het nieuwe gebouw is moeilijker te belopen en er is 

heel wat stof. We beseffen dat dit onaangenaam is en samen met het schoolbestuur wordt gekeken of  

hier snel een propere en veilige oplossing aan geboden kan worden. We hopen dat u begrip opbrengt 

voor deze wat moeilijk overgangsfase. 

De nieuwe turnzaal  

= aangepast schoeisel 

 

Deze week konden enkele klassen zich al een eerste keer uitleven in de nieuwe turnzaal. Ouders die 

naar de informatieavond komen zullen maandag en dinsdag met eigen ogen kunnen zien dat deze 

zaal echt wel een pareltje is! 

Voortaan kleden de kinderen zich om in de kleedkamers.  

De vloer in de zaal is een “sportvloer” , dat betekent dat er aangepast schoeisel gedragen moet  

worden. 

  

Dit zijn de afspraken: 

 - bij voorkeur turnpantoffels. Sportschoenen met een witte zool zijn  

   eveneens toegelaten (zolen mogen geen zwarte strepen nalaten) 

 - GEEN (sport)schoenen die ook buiten gedragen worden  

 

Sport op woensdagnamiddag 
 

Ook dit jaar neemt onze school deel aan buitenschoolse sportactiviteiten.  

Voorafgaand aan iedere activiteit zal u van de turnleerkracht de nodige info krijgen. 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  

Datum activiteit plaats doelgroep 

Sept 2022 Vlaamse veldloopweek Leunen 1ste,2de,3de graad 

5/10/2022 Korfbalinstuif Korfbalclub 1ste, 2de,3de lj 

12/10/2022 Voetbal 4-4 Leunen 2de en 3de graad 

7/12/2022 Unihockey St.-Aloysius 3de  graad 

18/01/2023 Trefbal St.-Aloysius 2de  graad 

15/02/2023 Netbal 3-3 St.-Aloysius 3de  graad 

15/03/2023 
Zwemmarathon  
diepzwemmers zwembad 1ste -2de -3de  graad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiebrochure en schoolreglement 
 

Na goedkeuring door het schoolbestuur zullen beide folders vanaf volgende week op 

de website staan. Via smartschool brengen we u hiervan op de hoogte.  

De informatiebrochure is een aanvulling op het schoolreglement. Via de gezinsoudste  

zal u een brief krijgen die ondertekend moet worden voor akkoord van deze beide wettelijke verplichte 

documenten .  

 

Smartschool = communicatie tussen ouders & school 
• alle ouders hebben een login op een smartschoolaccount ontvangen  

      (nieuwe ouders kregen de nodige info doorgemaild van de ICT dienst 

• zowat alle communicatie verloopt via dit kanaal!  

      Gelieve dus de mails die u ontvangt te lezen want ze bevatten veelal belangrijke  

      schoolinformatie 

• Langs deze weg zullen later dit schooljaar ook de online afspraken gemaakt worden  

      voor de ouderavonden  

 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

De ouderraad is steeds op zoek naar enthousiaste ouders en helpende handen om de vele activiteiten 

voor de kinderen te ondersteunen en uit te werken. 

 

Wie graag meer informatie krijgt over de werking van de ouderraad mag contact opnemen  

• een mailtje naar ouderraadkatersberg@gmail.com  

• bellen naar de voorzitter, Kristof Haesen - 0479 43 35 84  

 

De ouderraad steunt de school financieel mede dank  

zij jullie deelname aan de acties 
 

De ouderraad kijkt samen met het team vooruit en heeft ook dit schooljaar weer heel wat gepland.  

Mede dank zij de (financiële) steun van iedereen zijn tal van acties mogelijk voor onze kinderen. 

Het grootste deel van de opbrengsten vloeien meteen terug naar de school/kinderen. 
Hieronder geven we graag een overzichtje van de lopende acties 
 - klasgelden voor iedere leerkracht om te besteden doorheen het schooljaar 
 - schoolgeld waarmee o.a. educatieve aankopen gebeuren, tussenkomst bij uitstappen (vb. deel 
       van de bus of inkom betalen), …   
 - werkingsbudget voor de opvang om extra’s te kopen voor de kinderen: spelletjes, fruit, … 
  - springkastelen op de eerste schooldag 
 - ze vullen extra de zak van Sinterklaas en het mandje van de Paashaas 
 - frietjes en een snack voor iedereen  
 - gratis ijsjes op het einde van het schooljaar 
 - proclamaties van de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar 

In het verleden werd ook geïnvesteerd in de aanleg van de groenzone op de speelplaats van de lagere 
school, een nieuw speeltoestel bij de kleuters, aankoop tablets, … 

Vele van de bovenstaande acties zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van jullie. 

Langs deze weg willen de ouderraad en het  
schoolteam alle ouders, grootouders en  
sympathisanten dan ook danken door alle steun! 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jaarlijkse update van de gegevens 
 

Eerstdaags ontvangt u van het secretariaat een e-mail voor een update van uw gegevens. 

Mogen we vragen de link die u dan krijgt  in te vullen met de meest recente gegevens. 

Belangrijk : juiste telefoonnummers & gsm-nummers, contactgegevens in geval van nood, medische 

info zoals o.a. allergieën (wordt steeds discreet behandeld) 

Schoolfacturatie & domiciliëring & tijdig betalen 
 

- facturen via smartschool 

- tijdig betalen = extra kosten voorkomen 

- zeker van tijdige en correcte betaling = via domiciliëring. 

Ouders die wensen te betalen via domiciliëring kunnen contact opnemen met het secretariaat 

petra.vercammen@geel.be / 014566462 

Zwem– en sportroosters 
 

Deze worden met de kinderen meegegeven. 

In de klasagenda zal de leerkracht nog herinneren aan deze activiteiten.  

Afwezigheden leerplichtige kinderen (niet voor KO0/KO1/KO2) 
  

- meer info in de informatiebrochure 

- alle kinderen krijgen een knipblad mee met 4 afwezigheidskaarten die de ouders kunnen invullen  

  (3 aaneensluitende dagen of minder—opgelet, een weekend telt ook mee).  

- afwezigheden van +3 dagen = altijd een doktersattest 

- doktersbezoek tijdens de schooluren kan uitzonderlijk, maar best blijven de kinderen niet langer weg 

  dan nodig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIGISPRONG—gebruik middelen Vlaamse Overheid op onze school 
 

De middelen van digisprong worden door de school aangewend.  

Dit schooljaar werden de gelden o.a. ingezet voor 

- chromebook voor gebruik in de klas in het 5de en 6de leerjaar  

- laadstations in de klas voor de chromebook toestellen 

- aankoop van interactieve schermen in de klassen (ook in de kleuterschool komen deze borden) 

- optimaliseren netwerk 

- laptop voor de leerkracht  

- de aankoop van tablets voor de kleuterschool worden eveneens 

bekeken dit schooljaar 

Actief inzetten op ICT 
 

Sinds dit schooljaar neemt meester Geert het ICT gebeuren op onze 

school ter harte. Hij zal, samen met de leerkrachten, inzetten op het 

actief gebruik van ICT in de klassen. De komende weken wordt een 

programma uitgewerkt dat doorheen het schooljaar vulling zal  

krijgen. Meester Geert zal zowel de kinderen als de leerkrachten ondersteunen. 

 

Naast ICT in de klas is er ook nog het hele gebeuren rond smartschool. Dit zal meester Geert samen 

met Juf Petra opnemen voor onze school. Niet vergeten dat smartschool meer is dan communicatie 

tussen de school en de ouders. Er zijn ook de nieuwsbrieven, de rapporten, de ouderavonden, …  

die via smartschool gepland en verspreid worden.  

 

ZORG binnen onze school  
 

Jaarlijks zet onze school in op ZORG. We ondernemen heel wat acties, zowel op leerlingen- als op 

leerkrachtenniveau, om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en de totale ontwikkeling van 

kinderen alle kansen te geven. 

Zorgteam 
- Juf Ingrid   zorgcoördinator 
- Juf Joke  coördinatie zorg kleuterschool + zorgwerking lagere school 
- Juf Jo   zorgwerking lagere school 
- Juf Lies   zorgwerking kleuterschool  
 

Bike 2 school 

Net als vorig schooljaar loopt het project Bike2school.  

De kinderen van het 1ste leerjaar krijgen eerstdaags hun tag (om aan de 

boekentas te hangen)  zodat ook zij trappend en stappend “bucks = virtuele 

munten” kunnen verdienen. 

Meer info via https://www.geel.be/bike2school 

  

Middagtoezicht 
 

Interesse in het helpen bij het middagtoezicht, of kent u iemand 

die wel wat tijd hiervoor heeft? Neem gerust contact op met de 

directie of het secretariaat om dit even te bekijken. 


