November 2022

NIEUWSBRIEF
Geen school op woensdag 23 november
Denk eraan, woensdag 23 november is een pedagogische studiedag voor het team.
Er is die dag geen school en ook geen opvang.

Parkeren en stationeren in de Koppeleershoeven
Helaas stellen we vast dat sommige (groot)ouders de wetgeving ivm parkeren en stationeren niet respecteren in
de schoolomgeving.
- voetpad = voor voetgangers en geen stop– of parkeerplaats voor auto’s.
** wees hoffelijk en rijd een paar meter verder waar elke ochtend en avond parkeerplaatsen vrij blijven.
** een paar meter stappen is niet onoverkomelijk en bovendien gezond.
- blokkeer de doorgang op Koppeleershoeven niet met uw voertuig om uw kinderen te laten uitstappen.
Om de zone aan de (voorlopige) poort voor kinderen en ouders veiliger te maken hebben we recent
betonblokken laten plaatsen op de Koppeleershoeven. Indien blijkt dat aan de regels rond parkeren
en stationeren geen gevolg gegeven wordt zal de politie binnenkort verbaliseren en zal de zone met
betonblokken verder uitgebreid worden.

Participatieavond veilige schoolomgeving
Op maandag 7 november kreeg ouders (via smartschool) en buurtbewoners (via de brievenbus) een uitnodiging
in de bus voor de participatieavond in aanloop naar een veilige schoolomgeving na voltooiing van de bouw.
Wil jij samen met anderen hiervoor oplossingen uitwerken? Vergeet dan niet je aanwezigheid te registreren op
www.geel.be/participatieavond-katersberg (uiterlijk 20 november)
Kan je niet aanwezig zijn dan kan je via www.geel.be/veilige-schoolomgevingen jouw ideeën voor een betere en
veiligere schoolomgeving doorgeven aan de hand van enkele onderzoeksvragen (doorklikken naar Stedelijke
Basisschool De Katersberg)

Helm op Fluo Top,
extra aandacht om ZICHTBAAR naar school te komen
Met deelname aan het project “Helm op Fluo Top” moedigen we het dragen van
fietshelmen en fluo kleding aan.
Tot de krokusvakantie kunnen kinderen die hieraan aandacht besteden stickers
verdienen. Met de stickerkaarten zijn heel wat leuke mogelijkheden (zie verder).
Kleuterschool
De juffen houden de stickerkaarten zelf bij tot einde van het actie.
Er zal flexibel omgesprongen worden met de stickers.
Lagere school
In de klassen zijn met de kinderen afspraken hierrond gemaakt.
De afspraken kunnen verschillen, maar het opzet = zichtbaar naar school komen =
sparen.
De kaarten worden eveneens op het einde van de actie meegegeven.
TIPS voor ouders en kinderen
- zorg dat je zichtbaar bent in het verkeer. Besteed hier in de donkere maanden extra aandacht aan
- geen zin in een fluo vestje? Een fluo overtrek over je boekentas is een leuk alternatief
- een fietshelm is veilig, niet alleen in de winter

Meer info
https://basis.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top

Ouderavonden - afspraak maken via smartschool
Binnenkort is er de eerste ouderavond.
Van zodra het systeem open staat om een afspraak te maken met de juf/meester krijgt u een e-mail.
De handleiding hier zal meegestuurd worden.
Afspraken
•
gescheiden ouders komen samen naar het gesprek of brengen elkaar op de hoogte. Er worden geen 2 gesprekken per kind gevoerd.
•
kinderen blijven thuis. Zij komen niet mee naar het gesprek en op de speelplaats spelen is niet
toegelaten.
•
hou rekening met andere ouders en beperkt je tot de opgegeven tijd (= afspraak via smartschool)

KLAS
KO0 en KO1

13/12

KO2 en KO3

14/12

L1 en L2

21/12

L3 t/m L6

Verspreid over 3 avonden: 29/11 - 30/11 - 01/12/2022

TO DO voor de ouders
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 na een tijdje jassen, pulls, eetdozen, koekendozen,
drinkbussen, … rond. Het is voor ons onbegonnen werk de eigenaar te
achterhalen 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 niet ontbreken.

Nieuwjaarsbrieven bestellen
Eerstdaags krijgt u via smartschool een bericht om nieuwjaarsbrieven te bestellen.
Gelieve de google form correct in te vullen, dat maakt het administratief heel wat
gemakkelijker. Soms staat de voornaam van het kind waar de familienaam moet
staan of wordt een verkeerde klas ingevuld met extra zoekwerk tot gevolg…
Facturatie van de bestelling gebeurt via de schoolfactuur.
Op school worden maximum 3 nieuwjaarsbrieven geschreven,
Bestelt u meer, dat kan, maar dan dienen de brieven thuis geschreven te worden.

TROOPER jij ook mee voor onze school
= centjes voor de ouderraad via jouw online aankopen
zonder dat het jou ook maar één cent meer kost
Via Trooper (https://www.trooper.be/nl) kan je onze school steunen.
De naam van de vereniging is: OUDERRAAD SBS KATERSBERG GEEL
Bij elke online aankoop bij één van de meer dan 600 partnershops gaat er gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag naar de rekening van de ouderraad. En, jij betaalt daar NIETS extra voor!
Partnershops zijn bijvoorbeeld: Bol.com, Coolblue, Zalando, Booking, Collect&Go, JBC, Dreamland, Torfs,…
Hoe zorg je dat je TROOPER niet vergeet bij een online aankoop?
- Installeer het TrooperBOTJE
- download hem via https://www.trooper.be/trooperbot en volg de
instructies.(max. 2 min. )
Wat doet BOTJE voor jou?
- jij begint te shoppen
- telkens je op een shop komt die ons steunt, zal hij verschijnen en
zeggen: bliep, bliep, Troopershop gevonden.
- jij klikt als BOTJE biept om Trooper te activeren
- aankopen doen en … de Troopermonnies zijn binnen.
Wat moet jij bijgevolg niet meer doen?
- je moet zelf niet meer aan Trooper denken bij het shoppen, Trooperbot doet dat voor jou
- je moet zelfs niet meer de omweg maken via onze trooperpagina bij het shoppen om te steunen.
- je moet ook niet meer gaan zoeken naar je favoriete shop tussen de honderden Troopershops
Opgelet: bij Collect&Go en Coolblue bliept Botje niet. Maar via onze Trooperpagina kunnen je aankopen daar
ook extra centjes opleveren. Je moet dan wel eerst even langs de startpagina van Trooper gaan.

Huiswerkbeleid
Sinds een paar jaar besteden we op Katersberg extra aandacht aan “huiswerk” voor onze kinderen.
Ook in de kleuterschool is het uitvoeren op vrijblijvende opdrachten thuis soms belangrijk, al krijgt het daar niet
meteen de naam “huiswerk”. (vb. verzamelen en meebrengen van materiaal voor een klasthema, een boek
lezen met mama/papa, ….

In de kleuterschool heeft het geven van een opdracht veelal tot doel
- nieuwsgierigheid te wekken
- betrokkenheid op spelen en leren in de klas verhogen
- betrokkenheid van ouders en kind verhogen bij het schoolse gebeuren

Tips voor ouders
Voorzie een rustige (eigen) plaats voor je kind, met
voldoende verlichting. TV of radio staan uit. Maak met
eventuele andere kinderen ook duidelijke afspraken
Toon interesse en moedig aan: laat je kind aanvoelen dat je
zijn inspanningen ziet en waardeert. Overloop samen met
je kind kort de opdrachten in de agenda.
Organisatie vraagt orde en structuur. Onnodige spullen
horen niet thuis op de werktafel. Dit leidt je kind alleen af.
Maak regelmatig, samen met je kind de boekentas leeg en
laat opruimen wat er niet in thuis hoort.

Tips voor leerlingen
Alle taken, lessen en eventueel tips staan duidelijk
genoteerd in je agenda of huistakencontract.
Luister goed bij de klassikale voorbereiding van de
taak.
Maak een goede en duidelijke planning.
Zorg dat alles wat je nodig hebt in je boekentas zit.
Maar ook niet meer dan dat!
Is deze organisatie moeilijk voor jou ? Vraag je leerkracht of zorgjuf om hulp!

Regelmaat: kinderen hebben nood aan regelmaat: elke
dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huistaken en
lessen stimuleert de gewoontevorming.

Spreek met je ouders af wanneer en hoelang je
huiswerk maakt: direct na school, na een tussendoortje, na even spelen,… maar doe dit mogelijk
altijd zo.

Structuur: kinderen hebben nood aan structuur. Het biedt
hen veiligheid, een houvast: elke dag op ongeveer dezelfde
wijze huiswerk maken stimuleert de zelfsturing en het
zelfstandig werken.

Zoek een rustige plaats in huis en maak je huiswerk
steeds op dezelfde plaats.

Hou een oogje in het zeil: je kind werkt zoveel mogelijk
zelfstandig.
Netheid is belangrijk. Zorg voor propere handen, een nette
tafel en aangepast schrijfgerief. Eten doe je best voor of na
het huiswerk.
Laat geen huiswerk overschrijven.
Het is voor de leerkracht belangrijk om meer te weten te
komen over de vaardigheden en het zelfstandig werken van
je kind.
Belonen : een goed woordje heeft vaak meer effect dan
een berisping. Uitspreken wat al goed is i.p.v. wat fout is.
Geef geen extra oefeningen, houd de tijd in het oog.
Overbelasting leidt tot ontmoediging.
Aarzel niet om problemen te melden aan de klasleerkracht.
In de agenda is hiervoor plaats voorzien.

Zorgwerking op onze school
In september hebben we al verteld wie binnen onze school de zorgwerking
voor zijn rekening neemt.
ZORGwerking het is een SAMENwerking tussen de directie, het zorgteam,
de leerkrachten, de ouders, het CLB, het ondersteuningsnetwerk en veelal
ook externe organisaties (kine, logo, …)
Bij de zorgwerking op school is er - naast het werken met de kinderen - ook
regelmatig overleg.
Het gaat dan over een filteroverleg, MDO, klassenraad, …
Omdat we ALLE ouders graag mee op ons pad nemen lichten we de werking
en/of betekenis graag even toe.

Filteroverleg
Een filteroverleg is een tussentijds overleg tussen de klasleerkracht en de zorg-coördinator (zoco) over alle leerlingen van de klas. Tijdens het gesprek gaat het enerzijds over het leren op zich maar anderzijds ook over het
welbevinden van de kinderen. Leerkracht en zorgcoördinator en/of zorgjuf zoeken samen naar de juiste aanpak
en ondersteuning.
Hierbij wordt soms ook een overleg met de ouders gepland omdat het belangrijk is dat ze samen gezocht wordt
naar de beste ondersteuning, zowel thuis als op school. Ouders kunnen natuurlijk zelf ook steeds, bij vragen of
bezorgdheden, de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur contacteren.
Soms zijn er meer maatregelen nodig of beschikken we niet over voldoende
informatie om een kind te helpen en dan volgt een M.D.O..
MDO
Dit is een multidisciplinair overleg; mensen met verschillende expertise komen samen om een begeleidingsplan
op te stellen. Meestal zijn dat de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de zorgjuf, het CLB en de directie.
Ze bekijken samen wie wat gaat doen om aan de (leer)behoeften van het kind te voldoen.
Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders en het kind, eventueel ook met externe begeleiders zoals logopedist,
kinesist,... Na een bepaalde periode volgt er een evaluatie om te bekijken of de ondersteuning voortgezet,
bijgestuurd of stopgezet kan worden. Buiten dit zorgtraject kunnen ouders ook steeds met een hulpvraag
terecht bij het schoolteam, de zorgcoördinator, de directie of CLB.
Ondersteuning van het NOA (Netwerk ondersteuners Antwerpen).
Het netwerk helpt bij het verwezenlijken van inclusief onderwijs. Dat betekent dat er voor kinderen ondersteuning
uit het buitengewoon onderwijs mogelijk is. Op onze school komt Juf Lynn ondersteunen .
De klassenraad
Dit is een groep van personeelsleden die, onder leiding van de directeur, beslissingen neemt en/of advies geeft.
- Beslissingen ;
- toekenning getuigschrift basisonderwijs
- toelating overgang naar lager onderwijs
- Advies;
- aan ouders over de beslissing om het kind nog een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten
doorbrengen (uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders)
- aan schoolbestuur bij tijdelijke of definitieve uitsluiting

Kind ziek = thuis blijven
De herfst doet zijn intrede en traditioneel krijgen we op school meer en meer 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 llangere afwezigheid.
Als uw kind op school ziek wordt zullen we u opbellen (of iemand van de opgegeven contactpersonen)
met de vraag uw kind op te halen. Enkel op deze manier kunnen we verdere besmetting op school
voorkomen.

