
Met de eerste schooldag eindigde een plezierige vakantieperiode voor onze 

kinderen. Met volle moed trokken ze naar school. 

De vele vlaggetjes en ballonnen die de mensen van de ouderraad hebben aan-

gebracht, zorgden voor een feestelijk onthaal. 

De kinderen werden getrakteerd op een zomers ijsje (bedankt ouderraad en 
Ijsboerke).  
Een klasoverschrijdende activiteit rondde deze schooldag mooi af. 
 
We startten met 87 kleuters en 188 lagere schoolkinderen. Samen 275 kin-
deren! 
Bedankt voor dat vertrouwen en welkom aan iedereen en speciaal aan de 
nieuwe kinderen en ouders die voor het eerst op onze school zijn. 
 GROEN: Lotta en Amelia 
 BLAUW: Maggie 

Personeelsnieuws 

KLEUTERSCHOOL 

 Juf Janne ondersteunt in de paarse klas. Samen met juf Griet bege-
leidt zij ook (enkele lestijden) de kinderen van L1. 

 
LAGERE SCHOOL 
 Juf Lisa Ramakers, juf Helga en juf Hildegarde zullen de zorgonder-

steuning uitvoeren. 
 Juf Veronique Toremans geeft de lessen protestantse godsdienst. 
 Greet Oudermans zal juf Lieva (ICT) vervangen. 
 
Wij wensen alle juffen én meesters een goede start en een aangenaam, leerrijk 
en positief schooljaar toe! 

 

Infoavonden voor ouders 

Het is een goede gewoonte om bij aanvang van het schooljaar de ouders uit te 
nodigen op de school.  Aanvang om 19.00 uur in de klas. 
 Lagere school: dinsdag 5 september.  
 Kleuterschool: woensdag 6 september       (NIET VOOR GROENE KLAS) 
 
 
Ouderraad 
De ouderraad heeft op maandag 11 september haar ALGEMENE startverga-
dering. Voor hen die graag aansluiten een uitgelezen moment om even kennis 
te komen maken. 

Iedere ouder is uitgenodigd om 20.00 uur. 
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Allerlei   

 Telefoonnummers, adressen, gezinssamenstelling,…  
misschien is er sinds vorig jaar alweer iets gewijzigd. Tijdens de infoavond 
heeft u de gelegenheid om de inlichtingenfiche eventueel aan te passen. 
 
 Om de administratie te vereenvoudigen en u als ouders de mogelijk-
heid  te bieden u duidelijker uit te spreken over wat u al dan niet extra 
wenst te  bestellen via de school, werken we net als vorig schooljaar 
met een in vulblad.  Om de bestelling vlot te laten lopen, stellen wij het op 
prijs als u  ten laatste vrijdag 8 september het bestelblad weer mee naar 
school geeft. 
 
 L.S.: Verkoopprijs van drank stijgt tot 0.60 euro/drankje.  
Water van de kraan blijft gratis! 
 
 L.S.: op vrijdagnamiddag zal de namiddagspeeltijd van  
14.40—15.00 uur plaatsvinden. Zo zijn er die namiddag twee aaneenslui-
tende lestijden die zinvoller kunnen worden ingevuld. 
 
 Schoolfacturen worden vanaf nu enkel DIGITAAL verstuurd.  
De nieuwe regeling van “onbetaalde schoolfacturen” gaat eveneens in. 
 
 Traktaties in de klas dienen eenvoudig, uit de hand te eten,  
zonder voorbereidingstijd,  te zijn. Ook enkel voor de kinderen van de ei-
gen klas a.u.b. 
 
 Infobrochure  /   schoolreglement 
Vanaf dit schooljaar worden de infobrochure en het schoolreglement enkel 
DIGITAAL ter beschikking gesteld op onze website. 
Deze infobrochure is een verlengstuk van het schoolreglement dat u bij de 
inschrijving kreeg. Daarom ontvangt u ook een brief die u handtekent voor 
akkoord. 
Het schoolreglement onderging een jaarlijkse update, goedgekeurd door 
schoolraad en schoolbestuur. Gedurende dit schooljaar zal het luik van 
‘getuigschriften’ wel grondig wijzigen. 

 Afwezigheden van leerplichtige kinderen (niet voor kleuters!) 

Alle kinderen krijgen een knipblad mee met vier ‘afwezigheidsattesten we-
gens ziekte’ die u als ouders zelf kunt invullen als de ziekteperiode drie 
kalenderdagen of minder bestrijkt. De precieze regelgeving leest u in 
de infobrochure. Volg dit in het belang van uw kind en uzelf correct op 
a.u.b.  

 Sport op school 

Net als de voorbije jaren gaan we dit jaar in op een aanbod van de Geelse 
Sportdienst. Gemiste beurten worden niet verrekend mits een dokters-
briefje van meer dan één week voorhanden is. 
 
 Studie- en schooltoelagen 
Informatie op www.studietoelagen.be of via een aanvraagformulier te 
verkrijgen via de school.   
Dinsdag 12 september organiseert dienst Onderwijs een “zitdag” waarbij 
hulp wordt geboden bij het invullen van de studietoelagen-aanvraag. 
 
 Bengelbende 
Op vrijdagavond 15 september houdt de Bengelbende weer haar jaarlijkse 

teamdag. Die avond organiseren zij geen opvang. In echte noodge-
vallen contacteert u Marie-Thérèse (van de korte naschoolse opvang). 
's Morgens kunnen de kinderen wel nog terecht.  
 Ouders die kinderen brengen/ophalen:  
  TRAAG RIJDEN en NIET PARKEREN VOOR DE POORT! 

http://www.studietoelagen.be


PEDAGOGISCH 
 
Duurzame school: 
 Tijdens de week van 18—22 september zal juf Marina fietsbehen-

digheidsoefeningen uitvoeren tijdens de turnlessen. De kin-
deren brengen dan best hun fiets mee die dag  

 
 Vrijdag 22 september komen zo veel mogelijk kinderen al stappend 

of trappend naar school. Zij strappen, wat staat voor “veilig, gezond 
en zelfstandig naar school komen”. Het dragen van het fluovestje 
(en helm) blijft een aanrader!  

 De ouderraad zorgt voor een gezonde beloning. DANK U! 
 
ZORG juf Hildegarde (zoco) 
 Leerlingenraad: Ook onze kinderen hebben inspraak in de school. 

In L3 - L4 - L5 - L6 worden de klasleeuwen (axenroos) voor de leer-
lingenraad verkozen. L1 en L2 brengen ook onderwerpen aan. 

 Sensibilisering tegen pesten:  
bij de start dit schooljaar maken onze kinderen weer een ei-
gen creatie (tekstje, slogan,tekening,...).Daarna kiezen ze de 
"mooiste creatie" uit alle verzamelde werkjes en deze wordt dan 
aangemaakt voor alle kinderen als memootje. 

 
Leren leren: september - oktober 
Maandelijks staat een “werkpunt” in de focus. Zo kan dit in de klas, tijdens 
heel wat lessen, aan bod komen. Slogans maken duidelijk waar het ei-
genlijk om gaat.  Leren is tegenwoordig vooral: 
 Met informatie kunnen omgaan 
 Zo zelfstandig mogelijk problemen kunnen oplossen 
 Een basisvaardigheid voor het leven  

 
 
Sociale vaardigheden—axenroos  
Tijdens de maanden september en oktober staan volgende axen in de kijker:  
 de pauw      de wasbeer. 
 Ik ben bijzonder!    We geven iedereen een kans!  

 
 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Namens het schoolteam,     Guy Willems, directeur 

 

 

 

Stedelijke Basisschool Larum  
Larum 9, 2440 Geel 

014 566480 
sbs.larum@geel.be 

www.larum.sbsgeel.be 

Ik begrijp alles wat ik heb 
gehoord en gezien en kan 
dit uitleggen bovendien! 

mailto:sbs.larum@geel.be?subject=Opmerking%20over%20de%20nieuwsbrief
http://www.larum.sbsgeel.be


September  
 

Kleuters Lagere school 

VRIJDAG 1   

ZATERDAG 2   

ZONDAG 3   

MAANDAG 4   

DINSDAG 5       19.00 uur: infoavond lagere school 

WOENSDAG 6 19.00 uur: infoavond kleuterschool 

DONDERDAG 7   

VRIJDAG 8   

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11   

DINSDAG 12   

WOENSDAG 13   

DONDERDAG 14       NM: zwemmen L3 en L4  

VRIJDAG 15 GEEN naschoolse Bengelbende 

ZATERDAG 16 Kom op tegen kanker: Plantjesverkoop   

ZONDAG 17   

MAANDAG 18 16.00 uur: teamvergadering 

DINSDAG 19       L6: verkeersdag AXION 

WOENSDAG 20   

DONDERDAG 21 
      L5: sportdag SBS Geel 

      NM: zwemmen L3 en L4 

VRIJDAG 22 STRAPDAG 

ZATERDAG 23   

ZONDAG 24   

MAANDAG 25   

DINSDAG 26       Vlaamse veldloopweek 

WOENSDAG 27   

DONDERDAG 28       Vlaamse veldloopweek 

VRIJDAG 29     Middag: leerlingenraad en rollerhappening 3
de

 graad 

ZATERDAG 30   



BERICHT VAN ONZE OUDERRAAD 
 
Hallo,                                                                                                                                                             
   
Na een deugddoende vakantie is het nieuwe schooljaar weer aangebroken.                           
Natuurlijk is ook de ouderraad  weer van de partij.    
We hebben vorig jaar kunnen afsluiten met leuke investeringen voor onze kinderen: ballen voor de turn-
les, speelplaatsmaterialen, ...    
   
Daarnaast zijn er ook andere zaken waar een ouderraad ‘goed voor is’. Een ijsje voor onze kids op de 
eerste schooldag, een behulpzame hand aan de Sint, het busvervoer voor de schoolreizen, een speel-
parcours op de speelplaats, …   
   
Daarom in de eerste plaats toch een dankjewel aan jullie, de ouders, grootouders en sym-
pathisanten. Zonder jullie talrijke opkomst, geen activiteiten.    
   
Deze festiviteiten komen er niet zomaar… Hier gaat toch een planning en organisatie aan vooraf waar 
vele grote evenementenbureaus een puntje aan kunnen zuigen. We mogen terecht trots zijn op onze 
ouderraad, een sterk team dat al jaren aan deze basis ligt, met mensen die hun creativiteit kwijt kunnen 
in het organiseren en uitwerken van een eetfestijn, een schoolfeest, de pizza en wafelverkoop.   
Mensen die ook achter de schermen actief zijn met carnaval, het grootouderfeest en de recepties op 
het einde van het schooljaar.   
    
Om de goede werking van onze ouderraad te blijven verzekeren zijn we voortdurend op zoek naar nieu-
we mensen.  En inderdaad… daarom deze brief! Met een warme oproep, nogmaals, aan iedereen die 
zijn steentje wil bijdragen aan de school.   
We weten zeker dat die ouders er nog zijn. Ouders die pas nieuw zijn op onze school en de weg nog 
niet gevonden hebben, ouders die denken dat ‘het veel werk zal zijn’, die twijfelen, die de stap nog niet 
hebben gezet,…   
   
Daarom :    
“Wat wordt er concreet van een ouderraad – lid verwacht?”, in een poging om het stigma van 
‘verplichtingen’ te doorbreken.    

Een maandelijkse vergadering waarbij de planning opgemaakt en uitgewerkt wordt. Hier komen 
ook andere onderwerpen aan bod :  vragen die bij de ouders leven, nieuwe initiatieven worden 
aangebracht,….    
Even benadrukken : er is helemaal geen verplichting om ELKE vergadering bij te wonen. Drukke 
agenda’s  van iedereen deze dagen maken dat onmogelijk en zijn perfect te begrijpen. Laat het 
je alleen niet  tegenhouden om toch eens te komen kijken hoe het er aan toegaat.   
Onze evenementen. Doorheen de jaren hebben we geleerd dat een ‘shiftenplanning’ ervoor 
zorgt dat iedereen naast ‘werk’ genoeg ‘fun’ overhoudt om zijn rol bij de ouderraad met voldoe-
ning uit te voeren.    
   

“Wat wordt er concreet van onze vrijwilligers verwacht?”   
We lezen hierboven : veel initiatieven, veel werk. Daar hebben we vele handen voor nodig, meer dan 
een ouderraad kan bieden. Jouw inzet zal verwacht worden tijdens onze grootste festiviteiten, maar we 
zullen er steeds voor zorgen dat er voor iedereen de tijd is om met je gezin en familie mee te genieten.   
   
Voor alle duidelijkheid, onze hoofdtaak blijft, ‘ons amuseren’.  Met plezier meewerken aan onze school 
en er een leuke sfeer creëren voor iedereen.   
   
Klinkt dit leuk, zou je het zien zitten om eens te komen kijken, kennismaken????   
Kom dan gerust langs op één van de volgende vergaderingen van onze ouderraad. (kalender in bijla-
ge)    
   
Nieuwsgierig naar wie we zijn?? Like ons op facebook (www.facebook.com/OuderraadLarum) of spreek 
ons aan bij de schoolpoort.   
Heb je nog geen idee wie momenteel deel uitmaakt van die ouderraad??? Post een mailtje op onze 
facebookpagina … dan nemen wij contact met jou op met verder info.    



Eetfestijn  zaterdag 14 oktober     
   

  Warme oproep :    
 
We kunnen die dag al direct alle hulp zeer goed gebruiken!   
Heb je zin om die dag de handen uit de mouwen te steken, contacteer de mensen van de ouderraad 
aan de schoolpoort, stuur een mailtje ( ouderraadlarum@gmail.com ) of neem contact met ons op via 
facebook (www.facebook.com/OuderraadLarum; privé-berichtje)   
   
Zoals andere jaren werken we opnieuw met twee 'eetshiften', wat ons wat ruimte geeft om alles in goe-
de banen te leiden.    
    
Iedereen kan komen genieten van onze heerlijk, vertrouwde menu van 12.00 tot 14.00 uur of van 16.30 
tot 19.30uur!   
   
Voor de geïnteresseerde ‘helpende handen’ onder jullie :     
    
Onze helpers proberen we onder te brengen in 'tijdsblokken'. Daardoor kan ieder voor zich bekijken 
wat er in zijn agenda past èn is er ruim de mogelijkheid om toch ook gezellig te tafelen met jullie ge-
zin en familie.  Je kan je natuurlijk(/liefst) ook opgeven voor meerdere 'tijdsblokken'.    
    
Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer jullie kunnen komen helpen. 
Hieronder onze teams :    
    
Team 1 : van 12.00 uur tot 14.00 uur (die kan eventueel ietsje uitlopen, maar we rekenen erop dat dit 
maximum tot 14.30 uur is)   
    
Team 2 : van 16.30 tot 18.30 uur   
    
Team 3 : van 18.30 tot ..( vermoedelijk zal dit ongeveer 21u worden)   
    
Nog even meegeven :  deze tijdsblokken zijn richtlijnen. Kunnen jullie om één of andere reden pas iets 
later inspringen of moeten jullie vroeger weg, of kunnen jullie in een 'overlappende' periode... geen pro-
bleem!    
    
Misschien kunnen we jullie die dag begroeten als teamlid!   
    
vriendelijke groeten,   
 
    
namens de ouderraad   

mailto:ouderraadlarum@gmail.com

