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PASTORALE WERKING 

 
Lieve God, 

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen.  

Zoveel dagen liggen op ons te wachten. 

Zoveel kansen om gelukkig te zijn 

en anderen gelukkig te maken. 

Er zullen blije momenten komen en verdrietige. 

Samen met jou, God, stappen we dit jaar binnen. 

Houd onze hand vast en laat ons niet los. 

Zolang we bij jou horen, zijn we sterk. 

Help ons de wereld om ons heen 

dit jaar een beetje mooier te maken.  
 
 

INSTAP KLEUTERS – INSCHRIJVINGEN 2013 - 2014 

 
De volgende instapmomenten voor “nieuwe kleuters” zijn:  
 de 1ste schooldag van februari (3/2/2014):  

voor kleuters geboren vóór of op 3 augustus 2011 
 de 1ste schooldag na de krokusvakantie (10/02/2014): 

voor kleuters geboren vóór of op 10 augustus 2011 

 
U maakt best vooraf een afspraak op  
het nummer 089 41 54 07.  
Gelieve voor de inschrijving mee te brengen:  
 de SIS-kaart of KIDS-ID van uw kind; 
 (een kopie van) het trouwboekje of geboorteakte; 
 Een brief of rekeninguittreksel van de dienst studietoelagen indien 

u in het verleden hier recht op had. 

NIEUWSBRIEF 

3 
januari  
februari  

2014 
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 INSCHRIJVINGEN 2014 - 2015 

 
 03/02 tot 28/02/2014: Broer/zus van kinderen in onze school en  

  kinderen personeel 
 10/03 t/m 24/03/2014: Alle kinderen 
 4 weken géén inschrijvingen 
 Vanaf 22/04/2014 (na de paasvakantie): Alle kinderen 

 

 

AANDACHTSPUNTEN/MEDEDELINGEN 

 
VERHUIS 
Na de krokusvakantie (01/03 – 09/03)  
zullen een aantal leerkrachten met hun  
leerlingen van lokaal veranderen. 

 6a verhuist naar de “gerenoveerde zolder”. 

 4b verhuist naar het lokaal 6a  
(met nieuwe banken, …) 

 K1b verhuist naar het lokaal van 4b 
 
 

 



LEEFREGELS 
Naast degelijk onderwijs en creatief op zoek gaan naar de individuele 
talenten van iedere leerling vindt het leerkrachtenteam het toch wel 
heel belangrijk dat een aantal attitudes en leefregels opnieuw in de 
kijker wordt gezet. Maandelijks wordt een zorgvuldig uitgekozen 
leefregel aan de hand van een opvoering (door de leerkrachten) in de 
zaal voorgesteld. Het is de bedoeling dat de hele school hier mee aan 
de slag gaat en dat dit een blijvend karakter krijgt.  
We starten op maandag 20 januari met als thema : “Het toiletbezoek”. 
 
 
 
 
 
 
Voor februari staat “Ik en mijn vrienden” geprogrammeerd.  
Wij hopen dat alle leerlingen hier een meerwaarde aan beleven. 
 
PERMANENTIE SECRETARIAAT - AANMELDEN 
We blijven het heel belangrijk vinden dat iedereen welkom is in onze 
school. We willen dan ook een open school blijven, maar omwille van 
de veiligheid zal de voordeur op slot worden gedaan.  
Wij hebben vanaf volgende week permanentie op het 
secretariaat/burelen. Gelieve bij bezoek aan de school u steeds aan te 
melden op het secretariaat. We hopen op uw begrip en medewerking.  
 

Werkwijze:  
Aanbellen via parlofoon – duidelijk mededelen van naam – aard van 
bezoek – relatie tot kleuter/leerling. 
 

Aanwezigheden secretariaat: 

 Maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 
  Stulens Brigitte:  leerlingadministratie en -facturatie,    

  personeelsadministratie, … 
   brigitte.stulens@talentenhuis.be  

 Woensdag en donderdag voormiddag:  
 Bouvrie Stéphanie – boekhouding  

boekhouding@talentenhuis.be  

 Donderdag namiddag van 12.30 tot 15.30 uur:  
 Delbecque Heidi  
 heidi@talentenhuis.be  
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BELANGRIJKE DATA 
 

 

- 14 januari: Personeelsvergadering 

- 17 januari: Nieuwjaarsdrink voor personeel,  

  school- en ouderraad – 20.00 uur 

- 20 januari: Opstart werken uitbreiding “Beversheem” 

- 23 januari:  Parochiaal overleg in Bilzen over nieuwe richtlijnen 

  betreffende 1ste communiepastoraal (Deken van  

  Bilzen, leerkrachten van het 1ste leerjaar en andere 

  verantwoordelijken) 

- 27 januari: Bezoek ziekenwagen op school (NM): K1 t/m K3 

- 31 januari: KIENAVOND vanaf 19u30 

- 3 februari:  ICT-dag in Geel voor de werkgroep ICT 

- 6 februari: Vorming K3a + 1a: Bruggen bouwen tussen  

  kleuter-lager. 

- 13 februari: Naamopgave – 09.00 uur 

- 15 februari: Schoolfeest lager – meer info volgt.   

- 17 februari: Facultatieve verlofdag 

  Kleuters en leerlingen hebben vrijaf. 

- 20 februari: 6de leerjaar: medewerkster van het CLB geeft   

  tijdens de voormiddag een lesje rond de structuur 

  in het secundair onderwijs.  

 

Fijn om weten! 
- Op 3 februari mogen we onze 300ste leerling verwelkomen  

 in onze school. 

- Na de krokusvakantie kan de school ± 15 lestijden (= meer dan 

 een halve ambt) organiseren voor onze kleuterafdeling. Dit in het 

 bijzonder voor de 5-jarige kleuters (klas juf Martine/Annelies). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

VARIA 

 

KIENAVOND 
Voor deze avond zijn we steeds op zoek naar mooie en bruikbare 
prijzen. Deze kunnen steeds op het secretariaat binnengebracht 
worden. Waarvoor dank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIETOELAGEN 
De formulieren kan u nog steeds afhalen op het secretariaat; 
downloaden via www.studietoelagen.be  
of aanvragen op het nummer 1700. Wij raden aan om zoveel mogelijk 
aanvragen in te dienen en wij zijn ten allen tijde bereid u bij de 
aanvraag bij te staan. De indieningsperiode loopt tot 1 juni 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLFACTURATIE 
Bij nazicht van de boekhouding blijkt dat er nog heel wat openstaande 
schoolrekeningen zijn. Mogen wij vragen om dit zo spoedig mogelijk in 
orde te brengen.  
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