Katholiek Basisonderwijs “Klim-Op”
3670 Oudsbergen-Meeuwen
Kleuter- en Lager
Onderwijs Centrum
Basisschool Plockroy
Kleuteronderwijs Berenheide

011/79 26 81
011/79 26 22
011/79 42 09
011/79 37 66

Ouderavonden: 2020 – 2021
Gezamenlijke ouderavonden :
Al de info-avonden
zijn digitaal / live
doorgegaan
in september en
oktober 2020.

Plockroy, kleuter- en lager onderwijs
4de 5de 6de leerjaar
1ste 2de 3de leerjaar
Berenheide
Kleuteronderwijs centrum

Individuele oudercontacten
Kleuteronderwijs: centrum – Plockroy – Berenheide
Voor de ouders van 5-jarigen:
+ opvolging

In het begin, midden en einde van het schooljaar
is er mogelijkheid voor oudercontact. U zal tijdig
op de hoogte gebracht worden.

Voor de ouders van 2,5/3/4- jarigen

In het midden en het einde van het schooljaar
is er mogelijkheid voor oudercontact. U zal tijdig
op de hoogte gebracht worden.

Vrijblijvend, voor alle ouders

laatste dag van het schooljaar, u zal tijdig op de
hoogte worden gebracht.

Lager onderwijs : centrum - Plockroy
- De laatste week van november, in het midden van het schooljaar en op
het einde van het schooljaar. U wordt tijdig op de hoogte gebracht.

Vrije dagen en pedagogische studiedagen
Eerste trimester
Maandag
Maandag
Woensdag
Maandag

12.10.2020
02.11.2020 - 08.11.2020
11.11.2020
21.12.2020 - 03.01.2021

Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie

Tweede trimester
Woensdag
Maandag
Vrijdag
Maandag

13.01.2021
15.02.2021 - 21.02.2021
12.03.2021
05.04.2021 - 18.04.2021

Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Facultatieve verlofdag
Paasvakantie

Derde trimester
Zaterdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

01.05.2021
03.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
24.05.2021

Feest van de arbeid
Facultatieve verlofdag
O.H.-Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag

Vieringen

Kerk Meeuwen : rond deze thema’s wordt er een viering georganiseerd rekeninghoudend met
de corona maatregelen.
-

Opening van het nieuwe schooljaar
Missie
Advent – Kerstmis
Vasten / boeteviering
Viering einde schooljaar

Zwemdata

Deze vieringen zullen wel / niet
doorgaan, rekening houdend
met de corona maatregelen.

Plockroy 1-2
Maandag
1ste trim. 2de trim.
09.11
22.02
16.11
01.03
23.11
08.03
30.11
15.03
07.12
22.03
14.12
29.03

3de trim.
10.05
17.05

Zwemmoment maandag:
14.15 – 15.00

Plockroy 3-4
Vrij
1e trim.
2e trim.
13.11
26.03

3e trim.
04.06

Zwemmoment vrijdag :
14.15 – 15.00
Plockroy 5-6
2e trim.
3e trim.
Vr 02.04
ma 31.05
Zwemmoment ma en vrijdag :
13.30 – 14.15

Centrum 1-2de leerjaar
Vrijdagen :
1ste trim
2de trim
3de trim
11.09
08.01
23.04
18.09
15.01
30.04
25.09
22.01
02.10
29.01
09.10
05.02
16.10
12.02
Zwemmoment
1A en 2A : 13.30 – 14.15
1B en 2B : 14.15 – 15.00

Centrum 3
Vrijdag
1ste trim
2de trim
23.10
26.02
Zwemmoment :
13.30 – 14.15
Centrum 4
Maandag
1ste trim
2de trim
26.10
Zwemmoment
13.30 – 14.15

Centrum 5-6de leerjaar
Vrijdag
1ste trim
2de trim
3de trim
/
19.03
11.06
Zwemmoment :
6A en 6B : 14.15 – 15.00
5A en 5B : 13.30 – 14.15

3de trim
21.05

3de trim
31.05
07.06

CULTUURKALENDER

Lager onderwijs :
Datum
Okt-maart 21
1-15/12/20
Ma-Di
23+24/11/20
Di 19/01/21
Ma-Di
22-23/03/21
Maart 2021

Activiteit
Project ‘Het land van de
grote woordenfabriek’
Project ‘Kunst- en
onderzoekslabo HUID’
Er is eens

Klas
2 : Ce en Pl

Plaats

5 : Ce en Pl

Commanderij
Gruitrode
den Ichter Opglabbeek

3 en 4 : Ce en Pl

De grote reis van Mr. Beer 1 en 2 : Ce en Pl
Als alles kan, kan niets
5 en 6 : Ce en Pl
kapot
Project ‘MuziekMak(k)ers’ 4 : Ce en Pl

den Ichter Opglabbeek

Auteurslezingen en tentoonstellingen
Datum
Ma 5/10/20
Ma 19/10/20
Di 02/02/21
Ma 08/02/21
Do 25/02/21
Maart 2021
19/4 –
12/5/2021
Datum volgt

Kleuteronderwijs :

Activiteit
Matilda Masters
Waarom je ouders zagen
over mediagebruik ?
Pesten kan niet meer
Steph Goossens
Li Lefebure
De grote meneer Bobvis
Quiz – Kim Crabeels
Bibspel : Feest
Tentoonstelling: Lezen en
schrijven met Anne Frank
Piepelotheek

Klas
3 : Ce + Pl
6 Ce

Plaats
Cultuurpunt Gruitrode
Cultuurpunt Gruitrode

5 Ce

‘t Heem

2 Ce + Pl
5 Ce + Pl

‘t Heem
Cultuurpunt Gruitrode

4 Ce + Pl
6 Ce

Bib
Bib Meeuwen

1 Ce

Bib Meeuwen

Datum
Wo – Do
25-26/11/20
Do – Vr
10-11/12/20
Do – Vr
14-15/01/21
Di 20/04/21

Activiteit
Een muzikaal verhaal met
Frank Daenen (lezing)
Zeep

Klas
Kleuters Ce + Pl + Be Bib

Plaats

Peuters Ce + Pl

den Ichter Opglabbeek

Muziekmekaniek

Kleuters Ce + Pl

den Ichter Opglabbeek

Plastiek Bertrand

Kleuters Ce + Pl

den Ichter Opglabbeek

Wo – Do – Vr
5-6-7/05-21

Concert Magiq

Peuters Ce + Be

Cultuurpunt Gruitrode

Feesten op Klim-op
Datum
02.10.2020
November 2020
Februari 2021
Juni 2021
Eind juni 2020
Juni 2020
Eind Juni 2020

Activiteit
Kienavond: afgelast
Grootouderfeest Ce: afgelast
Grootouderfeest Pl: afgelast
Eetfestijn : nog te bepalen
Diplomahappening kleuters Ce
Info ouders Pl. (5 j. naar 1ste lj)
Getuigschrifthappening

Plaats

School
School
School Plockroy
‘t Heem

Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud omwille van corona.

SPORTKALENDER

Kleuter- en Lager onderwijs :
Datum

Activiteit

Leerjaar

Plaats

Vrijdag 11/09

Startvergadering MOEV

Leerkracht BO

Woensdag 16/09

Breng je sportclub naar school

1-2-3-4-5-6 + Pl

Sporthal Lakerveld
Houthalen
Speelplaatsen
scholen

Sept 2020

Scholenveldloop

1-2-3-4-5-6 + Pl

Di. 20 en do.
22/10
Oktober
Woensdag 28/10
17, 19 en 20/11
24, 26 en 27/11
Woensdag 9/12
Woensdag 9/12
Donderdag 17/12

Kleutersportdag

4- en 5-jarige kleuters

Sporthal Meeuwen

Wandelacties
Provinciale veldloop
Sportklassen
Sportklassen
Danshappening
Unihockey
Schaatsen (namiddag)

1-2-3-4-5-6 + Pl
1-2-3-4-5-6 + Pl
3A
3B
1-2 + Pl
5-6 + Pl
5-6

Rollebolle

4-, 5- en 6-jarige
kleuters
5-6 + Pl 5-6
1-2 + Pl
6 + pl 5-6
(1 leerjaar/school)
3-4 + Pl 3-4
3-4-5-6 + Pl
4- en 5-jarige kleuters

Limburg
Hechtel
Sporthal Meeuwen
Sporthal Meeuwen
Sporthal Meeuwen
Sporthal Meeuwen
Schaatsbaan
Lommel
Sporthal Meeuwen

Donderdag
7/01/2021
Woensdag 20/01
Woensdag 10/03
Donderdag 25/03

Mini-handbal
Spelinstuif
American Games

Dinsdag 30/03
Sportdag 2de graad (voormiddag)
Woensdag 21/04
Voetbal 4-4
Di. 27 en do.
Kleutersportdag
29/04
Donderdag 6/05
Interscholensportdag 5de
leerjaar
Vrijdag 7/05
Interscholensportdag 6de
leerjaar
19, 20 en 21/05
Zeeklassen
Dinsdag 01/06
Kronkeldiedoe
16/06, 17/06 en
Bosklassen
18/06
Het ganse
Acties ‘Bewegen naar de zon’
schooljaar

5 + Pl

Sporthal Meeuwen
Sporthal Meeuwen
Sporthal
Opglabbeek
Sporthal Meeuwen
Meeuwen SK
Sporthal Meeuwen

5 + Pl
1-2 + Pl
6 + Pl

Sportcentrum en zone Meeuwen
Sportcentrum en zone Meeuwen
Blankenberge
Sporthal Meeuwen
Xhoris

Alle klassen

School

6 + Pl

Goed om weten …..
Iedereen kent wel het spreekwoord: “Goede afspraken maken goede vrienden”.
Mogen we vragen met volgende afspraken rekening te houden:
Algemene afspraken voor alle vestigingen : Centrum – Plockroy – Berenheide
- Jarige kinderen worden in de klas door de leerkracht samen met de klasgenootjes op
een gepaste manier gevierd. Voor eventuele traktaatjes volgen we de klas- of
vestigingsafspraken. Ze worden jullie tijdens de ouderavond meegedeeld.
- Een gezond tussendoortje smaakt altijd. Kinderen kunnen een (droge) koek of een
stuk fruit meebrengen om tijdens de speeltijd te eten.
- We vragen om de boterhammen mee te brengen in een brooddoos en niet in
aluminiumfolie.
- Op donderdag voorzien we enkel fruit (of een yoghurt) of een boterham
(voormiddag en namiddag).
- Een snoep in de brooddoos van mijn kind… het is heel goed bedoeld. Vele kinderen
eten echter eerst de snoep en hebben daarna “geen honger meer”. Daarom vragen
we geen snoepjes in de brooddoos te steken.
- Ik ben mijn…verloren. Turnkledij (ook de pantoffels) brooddozen, koekendozen,
regenjassen, worden het best van naam of kenteken voorzien. Bij de kleuters vragen
we ook om mutsen en sjaals te voorzien van een kenteken. Verloren voorwerpen
worden verzameld op het secretariaat van de school (centrum) – klas (vestiging).
- Afwezigheden van leerlingen uit het lager onderwijs worden streng gecontroleerd
door de verificatie. Welk attest of welke mededeling nodig is, leest u in het
schoolreglement op de website.
- Tot slot vestigen we nog even de aandacht op de aanpak bij vaststelling van luizen.
- We starten als ouder onmiddellijk de behandeling bij vaststelling.
- We verwittigen de school die een eerste brief meegeeft aan de getroffen
klassen/leerjaar en een brief aan de getroffen ouder met enkele handige tips
zodat eenieder kan controleren bij zijn/haar kind
- De school brengt onmiddellijk het CLB op de hoogte die een screening houdt als
het probleem aanhoudt. Bij vaststelling volgt een tweede brief van de CLBmedewerkster aan betrokken ouders
- Tot slot biedt het CLB hulp aan huis of verwijst naar een dienst die aan huis komt.
- Alleen SAMEN blijven we “de luis” - “de baas”

Afspraken centrum :
− Kleuters kunnen vanaf 8.35 u naar hun speelplaats gebracht worden door hun ouders.
Bij regenweer spelen de kleuters in de turnzaal. We vragen de ouders om niet op de
speelplaats te blijven.
− Aan de lagere school is er bewaking vanaf 8.20 u. Bij regenweer kunnen deze kinderen
onder de overdekte speelplaats blijven. Boekentassen worden in de daarvoor bestemde
rekken geplaatst.
− Kinderen van Pagadder komen met de begeleiders van Pagadder naar school,
‘s avonds worden ze ook opgehaald door de begeleiders aan de school.
− Ouders van de kleuters mogen hun kind na het belsignaal afhalen aan de poorten.
Leerkrachten begeleiden de kleuters naar de poorten.
− Ouders die hun kind wensen af te halen aan de lagere school wachten :
* voor 1-2-3 : op de speelplaats aan de grote schuifpoort
* voor 4-5-6 : aan de ingang van de fanfarezaal of ’t Heem of op de parking
− Kinderen die niet worden afgehaald door de ouders worden onder begeleiding van
een leerkracht overgezet in de Beemdstraat of de Dorpsstraat of worden naar
Pagadder gebracht.
− Kinderen die met de fiets naar school komen plaatsen hun fiets in de fietsenrek :
1-2-3
fietsenloods Kapelanijstraat
4-5-6
ingang Beemdstraat , langs kleuterschool
ingang Kloosterstraat 4, langs fanfarezaal
Als fietser dragen we helm en hesje !!
− We dringen er sterk op aan dat kinderen alleen gezonde dranken mee naar school
brengen. Pet-flesjes worden terug mee naar huis genomen.
Suiker- en koolzuurhoudende dranken als cola, fanta, limo en ice-tea zijn niet
toegestaan.
− Tijdens de corona-periode met aangepaste eetmomenten brengen de kinderen zelf
drank mee (water, appelsap of appelsiensap).
− In de kleuterschool kunnen de kleuters drank van thuis (water, appelsap, appelsiensap)
meebrengen in een drinkbus om tijdens de speeltijd en de middagpauze te drinken.

Afspraken kleuterschool Berenheide
- Denk je eraan het schoolpoortje steeds dicht te doen als je binnen komt aan de
school of de school verlaat ?
- Bij het belsignaal om 15.30 u. worden de kleuters door de juf naar het poortje
gebracht.
- De kleuters kunnen drank van thuis meebrengen om tijdens de speeltijd te drinken.
Drank aan school kopen kan ook. Suiker- en koolzuurhoudende dranken en brikjes
zijn niet toegestaan. De drank van de school kost € 0.50 per flesje.
- Afval (papiertjes…) wordt terug mee naar huis gegeven.
- De kinderen kunnen ’s morgens en ’s avonds gebruik maken van de buitenschoolse
opvang Pagadder. De kleuters worden door de schoolbus gebracht en gehaald van en
naar school. Hiervoor maak je best afspraken met de school. Kostprijs : € 0.35 per rit.
- Op donderdag sporten de kleuters in de sportzaal van het centrum.
Afspraken basisschool Plockroy
- Denk je eraan de schoolpoort steeds dicht te doen als je binnen komt aan school of
de school verlaat ?
- Kinderen die met de fiets komen, fietsen tot aan het einde van het hoofdgebouw (ter
hoogte van het drinkfonteintje), stappen af en wandelen tot aan het afdak en zetten
daar hun fiets. Fietsers die naar huis gaan, wandelen met hun fiets tot aan de poort.
Een hesje en helm zijn onontbeerlijk voor zichtbaarheid en bescherming.
- ’s Woensdags turnen de leerlingen van het lager onderwijs in de sporthal van
Meeuwen. De leerlingen doen hun turnkledij thuis reeds aan. Op donderdag sporten
de kleuters in de sportzaal van het centrum. Zij dragen geen aparte turnkledij.
- Het eten van gezonde voeding is voor kinderen heel belangrijk. Daarom bieden we
als school ’s middags volgende dranken aan in flesjes : choco – appelsap –
fruitsappen en melk. De prijs is € 0.50 per consumptie.
Tijdens de corona periode brengen de kinderen zelf drank mee (water, appelsap,
appelsiensap).
- Tijdens de speeltijden van voor-en namiddag krijgen de kleuters water om te drinken.
De leerlingen van de lagere school mogen een flesje water meebrengen.
Van 1 september tot aan de herfstvakantie en na de paasvakantie tot einde juni
kunnen de kinderen tijdens de speeltijden ook gebruik maken van het
drinkfonteintje.
- ’s Morgens kunnen de kinderen door de schoolbus van Pagadder naar school
gebracht worden. Ook ’s avonds haalt de schoolbus de kinderen aan school op en
brengt hen naar Pagadder. Hiervoor maak je best afspraken met de school.
Kostprijs : kleuter - € 0,35 per rit en leerling lager onderwijs - € 0,45 per rit
Directies en Personeel Klim-op

