
Leeruitstappen: week van het bos  

In de herfstperiode bezoeken alle kinderen het bos.  

We zoeken daarbij naar een grote verscheidenheid, zodat de kinderen gedu-

rende hun schooltijd verschillende bossen en natuurgebieden uit onze regio 

leren ontdekken. Het spreekt voor zich dat de kinderen aangepaste kledij dra-

gen en in geval van regenweer zijn laarzen zeker welkom! 

 Vrijdag 6 oktober: kleuters naar Floréal    € 5 

 Dinsdag 17 oktober: L1 en L2 naar Westerlo   € 5 

 maandag 23 oktober: L3 en L4 naar Gerhagen  € 5 

 Vrijdag 27 oktober: L5 en L6 op herfstwandeling  € 2 

Bijdrage van de ouders (via schoolrekening) staat vermeld achter elke activi-

teit. 
 

Eetfestijn: 14 oktober  
  van 12.00 - 14.00 uur en van 16.30 – 19.00 uur 
 

U en uw familie (en vrienden / buren) worden vriendelijk uitgenodigd op het 

eetfestijn in de school. 

De mensen van de ouderraad zullen er heerlijke gerechten voorschotelen.  
De leerkrachten zorgen voor de bediening ervan!  
De kinderen van L6 gaan telkens zorgen voor propere en opgeruimde tafels! 
Vele (groot)ouders bezorgen jullie een verrassend dessert! 
 
Kortom, de ideale gelegenheid om elkaar in een culinaire sfeer te ontmoeten 
en de ouderraad financieel te steunen. Deze opbrengsten ondersteunen vele 
activiteiten van uw kinderen in onze school.   
 
Voor het dessertenbuffet doet de ouderraad zoals vorige jaren beroep op de 
kook- en bakkunst van onze eigen vrijwillige (groot-)ouders.  
 

Bestellingen + keuzemoment aanduiden  
en graag tegen 29 september doorgeven a.u.b. 

  
BIJ VOORKEUR DIGITAAL   
of via het strookje op het bestelformulier  of via ouderraadlarum@gmail.com 

 
Ouderraad 
Tijdens onze eerste ‘algemene’ vergadering, mochten we met enkele nieuwe 

ouders kennis maken.  

- Leden: Eva Nevelsteen, Elke Haest, Ellen Pauwels, Sandra Horemans, Marij-

ke Janssen, Frieda Smets, Cindy Van Doninck, Tinne Gebruers, Joeri Anzem-

pamber, Marijke Vanderstraeten, Johan Verwimp, Rob Daniels, Wouter Heylen 

- Nieuw lid:  Erik Michielsen 

 
Personeelsnieuws 
Juf An (L2) is afwezig t.e.m. 13 oktober. Juf Laure Deceuster doet deze 

vervanging. 
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Kijkdag voor nieuwe kleuters op woensdag 25 oktober 

De nieuwe kleuters, geboren vóór 7 mei 2015, (= instap in november 

2017) én hun ouders worden uitgenodigd om 18.00 uur, om kennis te ma-

ken met onze school, hun (toekomstig) klasje en de juf. 
 
Inschrijvingen kinderen °2016 
 19/02/2018 starten de inschrijvingen voor broers / zussen van kin-

deren al op onze school. 

 19/03/2018 starten de open inschrijvingen. 

 
Grootouderfeest: vrijdagvoormiddag 27 oktober      
Onze kleuters genieten samen met de grootouders van dansjes, buiten-

spelen en een koffiepauze. 

De ouderraad biedt u koffie en een zoetje aan, opgediend door studenten 

KOSH (Herentals)!   Bedankt! 
 
We leven mee met de familie van … 
 Xante en Quinten Huysmans, bij het overlijden van hun overgrootva-

der, Maurice Janssens. 

 Tess en Sam Verherstraeten, bij het overlijden van hun overgrootva-

der. 

Wij bieden hen onze oprechte gevoelens van medeleven aan. 
 
Schoolrekening – maximumfactuur (—> infobrochure ) 
 De eerste schoolrekening komt er aan. Gelieve alles goed te contro-

leren en snel te reageren  (014 566480) mochten er volgens u on-
juistheden op staan.  

 Betalingen gebeuren volgens de NIEUWE richtlijnen.  
 Betaling via domiciliëring blijft een “aan te bevelen” manier. 
 
 (leer-) Activiteiten buiten de school zijn zelden kosteloos. Busver-

voer, inkom, gidsen, … bepalen de rekening. Deze onkosten worden 
enerzijds door ons schoolbestuur en onze ouderraad betaald, 
anderzijds door een bijdrage van ouders via de schoolrekening. 
Deze bijdrage wordt steeds vermeld in de nieuwsbrief. 

 

Vervelende beestjes: Luizen 
We kampen van begin schooljaar met een "luizenprobleem" op school. 
Mag ik vragen om uw kind(eren) hierop te controleren a.u.b. Als u ze op-
merkt, gelieve dan ook de school op de hoogte te brengen. 

behandeling:   

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/ 

 
LOKALE VERLOFDAG: maandag 2 oktober 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN:  woensdag 4 oktober 
 
Nieuws uit Larum 
Harmoniefeesten: zondag 2 oktober (MOSSELFESTIJN). Meer info op 

www.kkjw.be  
 

 

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 

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


Oktober 
 

Kleuters Lagere school 

ZONDAG 1   

MAANDAG 2 LOKALE VERLOFDAG 1 

DINSDAG 3 Studenten ergo in K3   NM: zwemmen L5 en L6 

WOENSDAG 4 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: breed evalueren 

DONDERDAG 5 

    Dag van de leerkracht 

       NM: zwemmen L3 en L4   

       Middag: leerlingenraad 

08.00 – 12.00 uur: EHBO voor Dirk en Hilde 

VRIJDAG 6 K.S.: Floréal – week van het bos  NM: zwemmen L5 en L6 

ZATERDAG 7   

ZONDAG 8   

MAANDAG 9   

DINSDAG 10 

       L5 en L6 op vierdaagse  

       Hildegarde op navorming 

           IPOC-les 

WOENSDAG 11        L5 en L6 op vierdaagse 

DONDERDAG 12 

       L5 en L6 op vierdaagse    

       NM: zwemmen L3 en L4 

       Rollerhappening 1
ste

 graad 

VRIJDAG 13 
       L5 en L6 op vierdaagse   

       Rollerhappening 2
de

 graad 

ZATERDAG 14 EETFESTIJN 
ZONDAG 15   

MAANDAG 16         

DINSDAG 17 

     16.00 uur: teamvergadering 

       NM: zwemmen L5 en L6   

       BOS: L1 en L2 naar Westerlo 

WOENSDAG 18 
       Voetbal 4-4 (L3 en L4)   

       L1 Lisette: stagiaire t.e.m. 24-10 

DONDERDAG 19 
       NM: zwemmen L3 en L4   

       L1: rapport meegeven 

VRIJDAG 20   

ZATERDAG 21   

ZONDAG 22   

MAANDAG 23       L3 en L4 naar Bosmuseum en Gerhagen 

DINSDAG 24 

Juf Hildegarde op navorming   NM: sportdag  L1 en L2 (AXION) 

       NM: zwemmen L5 en L6 

           IPOC-les 

WOENSDAG 25 
      Gymland (1

ste
 leerjaar)    

18.00 uur: kijkdag groene klas  L1: oudercontact 

DONDERDAG 26 
       NM: zwemmen L3 en L4 

       Rapporten lagere school meegeven 

VRIJDAG 27 K.S.: grootouderfeest    L5 en L6: natuurwandeling (+ fiets)  

ZATERDAG 28 HERFSTVAKANTIE t.e.m. 5 november 



november 
 

Kleuters Lagere school 

MAANDAG 6   

DINSDAG 7 
      VM: zwemles L1 en L2    

           IPOC-les 

WOENSDAG 8 M.D.O. kleuterschool 

DONDERDAG 9 VM: zwemles K3 oranje 

VRIJDAG 10        

ZATERDAG 11   

ZONDAG 12   

MAANDAG 13 

      L6: techniekdag in KOGEKA (met fiets) 

     VM: L3 medisch onderzoek (CLB in de school) 
 

DINSDAG 14 

      VM: zwemles L1 en L2 

      Middag: leerlingenraad 

 

WOENSDAG 15  

DONDERDAG 16 VM: zwemles K3 oranje   16.00 uur: teamvergadering 

VRIJDAG 17   

ZATERDAG 18 10.00—12.00 uur: Kledinginzameling  

ZONDAG 19   

MAANDAG 20   

DINSDAG 21 
      VM: zwemles L1 en L2    

           IPOC-les 

WOENSDAG 22   

DONDERDAG 23 VM: zwemles K3 oranje 

VRIJDAG 24 Hildegarde op navorming OVSG 

ZATERDAG 25   

ZONDAG 26   

MAANDAG 27   

DINSDAG 28 

      VM: zwemles L1 en L2 

      Rollerhappening 3
de

 graad 

 

WOENSDAG 29   

DONDERDAG 30 

VM: zwemles K3 oranje   L5 en L6: TECHNOTRAILER op school 

      Rollerhappening 1
ste

 graad 

 

Kledinginzameling: Van 13 — 17 november is het mogelijk om kleding (in 
zakken) binnen te brengen, tijdens de schooluren. 


