
Welkom aan nieuwe kleuters! 
Op maandag 6 november heten we welkom aan Milan, Noah, Barthel, Stan, 
Iliana, Bo, Lina.  Zij vergroten het instapklasje (groene klas). 
Lena komt bij de paarse klas.  
We hopen dat ze (en hun ouders) zich snel thuis zullen voelen in onze school. 
 

Eetfestijn 
BEDANKT dat we u mochten ontvangen op ons eetfestijn. Dankzij jullie bezoek 
kan de ouderraad de schoolactiviteiten van de kinderen (in onze school) finan-
cieel ondersteunen. DANK U. 
 

Grootouderfeest: “Op reis” 
Vrijdagvoormiddag 28 oktober leggen onze kleuters de grootouders extra in de 

watten. Koffie en een zelfgebakken koekje wordt u aangeboden door de ouder-

raad en opgediend door studenten SecO! Bedankt! 
 
Eerste rapport lagere school 
Deze week krijgen alle kinderen (lagere school) hun rapport mee!  
Ons rapport ondergaat de laatste tijd een “evolutie”: breder rapporteren, meer 
aandacht voor de niet-cognitieve onderdelen, … 
Hierdoor, alsook door een (alweer) andere ICT-coördinator, zal het rapport mo-
gelijks niet optimaal zijn. Commentaren in een te beperkt vak, afbeeldingen die 
te groot zijn, onderdelen die niet volledig juist staan, een moeilijke ingave van 
gegevens, … We willen vragen om begrip hiervoor. En we hopen ineens dat 
het kerstrapport beter zal verlopen. 
 
Bij de onderdelen die niet met punten beoordeeld worden, hanteren we voort-
aan vier bloempotjes”, die eerder een fase van “groei” weergeven dan een ge-
voel. 
 
 
 
 
Ik wil het leren      ik kan het al goed   
   Ik kan het al een beetje       ik kan het helemaal 
 
DUURZAME SCHOOL 
 Helm op, fluo top! 
Na de herfstvakantie start deze actie. We kunnen enkel stickers geven wan-
neer de kinderen effectief in fluo (= 1 sticker)/ met een helm (= 1 sticker) 
op naar school komen.  
Stickers worden enkel uitgedeeld TIJDENS deze periode. Kaarten die niet “vol” 
zijn, worden niet zomaar verder aangevuld (om toch maar te kunnen genieten 
van de beloningen). M.a.w. er moet wel degelijk een intentie zijn om te kunnen 
belonen. 
 Drank in refter (lagere school) 
Gezien de “strengere” gezondheidsmaatregelen in het onderwijs én een vraag 
vanuit de ouderraad, bieden we geen dranken meer aan vanaf november.  
IEDER kind brengt dus zelf een hervulbare drinkbus (= geen afval) mee naar 
school, best gevuld met een gezonde, niet-gesuikerde drank.  
Kinderen kunnen steeds water “van de kraan” bijvullen. 
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Sociale vaardigheden: de AXENROOS 
 de bever: Wij dragen zorg voor anderen en voor het materiële 

rondom ons.  Slogan: Ik zorg ook voor jouw en mijn spullen! 
 

 de poes: Wij genieten van de zorgen, attenties die we krijgen.                                                                         
   Slogan: Ik zeg toverwoorden: dankjewel en alsjeblieft! 

 

 
Leren leren:  
 

 

Kindergemeenteraad – 29 november, 13.30 – 15.30 uur 
Vanuit het stadsbestuur wordt een kindergemeenteraad georganiseerd 
(kinderen tot 12 jaar). Kinderen van verschillende scholen worden samen-
gebracht om hen te laten nadenken, praten en beslissen over verschillen-
de thema’s. Onze school wordt vertegenwoordigd door Julie Thijs en Mat-
teo Lievens. 
 

Maatregel binnen het M-decreet 
Na de herfstvakantie zijn er meer hoofdtelefoons in elke klas en refter beschik-
baar voor kinderen die hier nood aan hebben.  
Kinderen die zich minder goed kunnen concentreren op een taak of kinderen die 
nood hebben aan een prikkelarme omgeving, bieden we met deze maatregel alle 
kansen om optimaal te ontwikkelen. 

Nieuwjaarsbrieven bestellen 
Het is echt nog wel niet zo ver, maar we geven toch al een bestelstrookje 
mee met uw kind, wil het op 1 januari 2018 met een mooie nieuwjaarsbrief 
verschijnen. Graag zouden we jullie bestelling ontvangen op dinsdag 7 
november om dan te kunnen bestellen bij de uitgeverij. 
 
Formulieren: “tegemoetkoming themaklassen” 
De mutualiteiten bieden tegemoetkomingen aan bij uitstappen, dat is fi-

nancieel een voordeel voor u.  

Wel willen we vragen om al zoveel mogelijk gegevens ZELF in te vullen, 

ook de datum, de prijs, naam van de activiteit a.u.b. 

Zo kan de verwerking van die (vele) aanvragen vlotter gebeuren. Dank u. 
 
Personeelsnieuws 
We hopen dat de buikgriep zijn ronde heeft afgewerkt in onze school... 

 
We leven mee met de familie van … 
 Juf Ellen (NCZ), bij het overlijden van haar schoonvader 

 Dauwe en Noor, bij het overlijden van hun grootvader, Jef Peeters. 

Wij bieden hen onze oprechte gevoelens van medeleven aan. 
 

 

 

 

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


November 
 

Kleuters Lagere school 

Maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november: herfstvakantie 

MAANDAG 6       L1 en L2 naar Cc De Werft 

DINSDAG 7 
      VM: zwemles L2  NM: zwemles L1  

      IPOC-les 

WOENSDAG 8       L6: online bevraging door UCLL 

DONDERDAG 9 VM: zwemles K3 oranje   L1: kookactiviteit met KOGEKA 

VRIJDAG 10 Hildegarde op navorming 

ZATERDAG 11   

ZONDAG 12   

MAANDAG 13 
     VM: L3 medisch onderzoek (CLB in de school) 

   L6: techniekdag in KOGEKA (handen uit de mouwen) fiets 

DINSDAG 14 
      VM: zwemles L2  NM: zwemles L1 

      Dirk en Laure op navorming 

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       L3 en L4 naar CC De Werft 

DINSDAG 21 
      VM: zwemles L2  NM: zwemles L1  

           IPOC-les 

WOENSDAG 22   

DONDERDAG 23 VM: zwemles K3 oranje 

VRIJDAG 24 Hildegarde op navorming OVSG 

ZATERDAG 25   

ZONDAG 26   

MAANDAG 27       NM: Dirk en Laure op navorming (Brussel) 

DINSDAG 28       VM: zwemles L2  NM: zwemles L1 

WOENSDAG 29      NM: kindergemeenteraad 

DONDERDAG 30 VM: zwemles K3 oranje   TECHNOTRAILER op school 

Kledinginzameling 
Na de herfstvakantie kun je je kleding e.d. (in een plastieken zak) op school aan de ouderraad bezor-

gen:     

Tijdens de schooluren in de week van 13 november én zaterdag 18 november van 10 —12 uur 
 

Het is zover : de eerste welverdiende schoolvakantie is in aantocht.  
Van maandag 30 oktober is de schoolpoort gesloten tot en met zondag 5 november.  

Iedereen, groot én klein, mag genieten en relaxen, om nadien weer vol goede moed en boordevol 
energie de school binnen te stappen.  



December 
 

Kleuters Lagere school 

VRIJDAG 1       Rollerhappening 2
de

 graad 

ZATERDAG 2   

ZONDAG 3   

MAANDAG 4     L6 naar KOGEKA: workshop programmeren (met de fiets) 

DINSDAG 5 
      VM: zwemles L2  NM: zwemles L1  

           IPOC-les 

WOENSDAG 6 Sinterklaas op school (in de klassen)  Unihockey (2
de

 graad) 

DONDERDAG 7 VM: zwemles K3 oranje    L5 en L6: infoles natuurbehoud 

VRIJDAG 8        Middag: leerlingenraad 

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11 10.00 uur K2 en K3: CC De Werft 16.00 uur: teamvergadering 

DINSDAG 12 
       L5: medisch onderzoek (in CLB) 

       VM: zwemles L2  NM: zwemles L1 

WOENSDAG 13 18.00 uur: kijkdag groene klas   Unihockey (3
de

 graad) 

DONDERDAG 14 VM: zwemles K3 oranje 

VRIJDAG 15        L6: STEAM-dag in GO!Geel 

ZATERDAG 16   

ZONDAG 17   

MAANDAG 18 10.00 uur: K1 naar CC De Werft 

DINSDAG 19 

       VM: zwemles L2  NM: zwemles L1 

           IPOC-les 

       L3 Luc: Leeruitstap Geels Dagcentrum 

WOENSDAG 20      OUDERCONTACTEN 

DONDERDAG 21 
VM: zwemles K3 oranje   

    OUDERCONTACTEN 

VRIJDAG 22   

ZATERDAG 23   

ZONDAG 24   

MAANDAG 25 KERSTVAKANTIE t.e.m. zondag 7 januari 2018. 

Zaterdag 20 januari:   kinderdisco en wintercafé 
 
Woensdag 24 januari: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG—schoolpoort gesloten 


