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Leeruitstappen:

week van het bos (W.O.)
In de herfstperiode bezoeken alle kinderen het bos.
We zoeken daarbij naar een grote verscheidenheid, zodat de kinderen gedurende hun schooltijd verschillende bossen en natuurgebieden uit onze regio
leren ontdekken. Het spreekt voor zich dat de kinderen aangepaste kledij dragen en in geval van regenweer zijn laarzen zeker welkom!

Vrijdag 5 oktober: kleuters naar Floréal
€3

Vrijdag 26 oktober: L1 en L2 naar Zonnedauw
—

Vrijdag 26 oktober: L5 en L6 op herfstwandeling
€2

Maandag 12 november: L3 en L4 naar Prinsenpark
€5



W.O.
Woensdag 10 oktober bezoekt L3 “dierenzorg” in school Sint-Jozef.
Donderdag 18 oktober bezoekt L4 het natuurwetenschappenmuseum.

—
€7



Culturele uitstap
Vrijdag 12 oktober wonen de kinderen van L5 en L6 de musical ‘40-’45 bij in
Puurs.
€12
Bijdrage van de ouders (via schoolrekening) staat vermeld achter elke activiteit.
De ouderraad betaalt deze bussen (€3000),

waarvoor grote dank!

Schoolrekening – maximumfactuur (—> infobrochure )


De eerste schoolrekening komt er aan. Gelieve alles goed te controleren
en snel te reageren (014 566480) mochten er volgens u onjuistheden op
staan.
Betaling via domiciliëring blijft een “aan te bevelen” manier.



(leer-) Activiteiten buiten de school zijn zelden kosteloos. Busvervoer,
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.

NIEUW: peter of meter voor alle leerlingen van het eerste leerjaar

Dit jaar kregen alle leerlingen van het eerste leerjaar een peter/meter uit het
zesde. Het is de bedoeling dat zij zich over hun pete- of metekindje zullen ontfermen. We willen zo de overgang naar het eerste leerjaar veiliger en comfortabeler doen verlopen.
Doorheen het jaar zullen er allerlei activiteiten samen gepland worden. Denk
maar aan samen knutselen, briefjes schrijven, een kaartje voor elkaar maken,
…
De kinderen van het eerste kunnen ook bij hun peter/meter terecht voor vragen
of om hen wegwijs te maken. Op de speelplaats kunnen de leerlingen van het
zesde een oogje in het zeil houden.
Hopelijk wordt het een groot succes!

Eetfestijn: 20 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 het oudercomité 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 8 oktober doorgeven a.u.b.

BIJ VOORKEUR “DIGITAAL”

of via het strookje op het bestelformulier of

ouderraadlarum@gmail.com

Ouderraad


Tijdens onze eerste ‘algemene’ vergadering, mochten we met enkele nieuwe ouders kennis maken.
- nieuw bestuur: Ellen Pauwels (voorzitter), Marijke Vanderstraeten
(secretaris), Wouter Heylen (penningmeester)
- leden: Jessica Lin, Maarten De Busser, Pegie Alaers,
Stijn T’Syen, Sanne Mertens, Rob Daniëls, Tinne Gebruers, Erik
Michielsen, Cindy Vandoninck, Frieda Smets, Kevin Van Grinsven.



Dankzij de (financiële) bijdrage van de ouderraad, kan de school
zich houden aan de maximumfactuur en kunnen uw kinderen “de
wereld verkennen” buiten de school.

Kijkdag voor nieuwe kleuters op woensdag 24 oktober
De nieuwe kleuters, geboren vóór 8 juli 2016, (= instap in november 2018
én 7 januari 2019) én hun ouders worden uitgenodigd om 11.00 uur, om
kennis te maken met onze school, hun (toekomstig) klasje en de juf.

Grootouderfeest: vrijdagvoormiddag 26 oktober
Onze kleuters genieten samen met de grootouders van dansjes, buitenspelen 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 …


Josefien en Joanna, bij het overlijden van hun overgrootvader Louis
Van Gestel.
Wij bieden hen onze oprechte gevoelens van medeleven aan.

KRIEBELTEAM
We kampen geregeld met een "luizenprobleem" op school.
Daarom zouden we graag “een kriebelteam” oprichten, i.s.m. het CLB.
Via een brief, een vragenlijst en een kandidaatsstelling (op papier), wordt u
geïnformeerd hierover deze week.

Rapportperiodes lagere school
We proberen dit schooljaar om de rapportperiodes even lang te maken.
Hierdoor streven we naar meer evenwaardige rapporten.
1.
2de week na het Allerheiligenverlof + oudercontact in L1
2.
3de week na kerstvakantie
+ oudercontact
3.
Week voor de paasvakantie
+ oudercontact
4.
Eind juni
+ vrijblijvend oudercontact
Indien er (doorheen het jaar) een oudercontact nodig is, wordt er een overleg geregeld (op vraag van leerkracht of van ouders).

Foto’s
Gezien de nieuwe wet rond GDPR willen we ook veiliger omgaan
met het fotomateriaal van de kinderen.
We zullen de foto’s op de (publieke) website tot een minimum herleiden.
De meeste foto’s zullen binnenkort via GIMME getoond worden. Hier
is een gerichte verspreiding mogelijk.
Meer uitleg over GIMME vindt u in bijlage.
Verlofdagen eerste trimester:
LOKALE VERLOFDAG:
maandag 1 oktober
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN: woensdag 21 november en
woensdag 5 december
Nieuws uit Larum
Zondag 7 oktober MOSSELFESTIJN van de Harmonie Larum.
Van 11.30—14.00 uur en van 16.00 19.30 uur in PC Larum.

Vriendelijke groeten,

Stedelijke Basisschool Larum
Namens het schoolteam,
Larum 9, 2440 Geel
014 566480
sbs.larum@geel.be Guy Willems, directeur
www.larum.sbsgeel.be

Oktober

Kleuters

MAANDAG

1

DINSDAG

2

WOENSDAG

3

Lagere school
LOKALE VERLOFDAG 1
12.50 uur: zwemmen L3-4
VM: CLB in L5 voor vaccinatie
20.00 uur: ouderraad

4

Stage in groen en paars
09.25 uur: zwemmen L5-6
13.00 – 17.00 uur: zitdag “studietoelagen” in Ecodroom, Werft 20

VRIJDAG

5

Dag van de leerkracht
K.S. op stap naar het bos (Floréal)

ZATERDAG
ZONDAG

6
7

MAANDAG

8

DINSDAG

9

WOENSDAG

10

DONDERDAG

11

VRIJDAG

12

ZATERDAG
ZONDAG

13
14

MAANDAG

15

Stage in groen en paars en L2

DINSDAG

16

Eet lokaal – een lokaal en seizoensgebonden tussendoortje

WOENSDAG

17

DONDERDAG

18

VRIJDAG

19

ZATERDAG

20

ZONDAG

21

MAANDAG

22

DONDERDAG

Start lintstage L2 An+Tine
IPOC
12.50 uur: zwemmen L3-4
L3 lu en fi : Leeruitstap naar Sint-Jozef Dierenzorg (De LIJN)
09.25 uur: zwemmen L5-6
NM: L5-6 naar voorstelling ’40-45’ te Boom
Gemeenteraadsverkiezingen

NM: SVS voetbal 4-4 (3-4-5-6)
09.25 uur: zwemmen L5-6
L4 op leeruitstap naar Natuurwetenschappen

Eetfestijn
08.00 - 12.00: EHBO voor Hilde en Dirk
Stage in groen

DINSDAG

23

WOENSDAG

24

DONDERDAG

25

Stage in groen

NM: L2 W.O. in SAIO
L1 sportdag AXION
12.50 uur: zwemmen L3-4

NM: SVS gymland (1)
13.30 uur: kindergemeenteraad (Ooievaarsnest)

K.S. grootouderfeest
VRIJDAG

26

ZATERDAG
ZONDAG

27
28

MAANDAG

29

IPOC

09.25 uur: zwemmen L5-6
L1 en L2 op herfstuitstap naar Zonnedauw
L5 en L6: herfstwandeling met gids

HERFSTVAKANTIE t.e.m. 4 november

november

Kleuters

ZATERDAG
ZONDAG

3
4

MAANDAG

5

DINSDAG

6

WOENSDAG

7

DONDERDAG

8

VRIJDAG

9

ZATERDAG

10

ZONDAG

11

Lagere school

Stage in groen en paars en L2
IPOC
13.25 uur: zwemmen L1
20.00 uur: ouderraad
13.25 uur: zwemmen L2
Tandarts in de klas

Oudercomité: 10 – 12 uur: Kledinginzameling
Stage in L2
Rapporten meegeven
L3 en L4 op herfstwandeling in Prinsenpark

MAANDAG

12

DINSDAG

13

13.25 uur: zwemmen L1

WOENSDAG

14

Oudercontact L1

DONDERDAG

15

VRIJDAG

16

ZATERDAG
ZONDAG

17
18

MAANDAG

19

DINSDAG

20

WOENSDAG

21

DONDERDAG

22

VRIJDAG

23

ZATERDAG
ZONDAG

24
25

MAANDAG

26

VM: OVSG voor L6 juf Laure

DINSDAG

27

13.25 uur: zwemmen L1

WOENSDAG

28

Blokstage in L2 t.e.m. 4 december

DONDERDAG

29

VRIJDAG

30

08.45 uur: K3 zwemmen
13.25 uur: zwemmen L2
L5 en L6 op leeruitstap naar C-Mine

Stage in groen en paars
Stage in paars

IPOC
13.25 uur: zwemmen L1

Netoverschrijdende studiedag
Zero afval - minder afval, zo kan het ook
13.25 uur: zwemmen L2
TEAMVERGADERING

08.45 uur: K3 zwemmen
13.25 uur: zwemmen L2
VM: poppenvoorstelling PROPOP in Turnhout

Beste ouders,
Wij hebben een manier gevonden om u als ouder sneller en nauwkeuriger op de hoogte te houden van
zaken die belangrijk zijn voor u en uw kind. Die manier vonden we in het systeem “gimme”.
“Gimme” is een flexibel systeem waarmee we u berichten kunnen sturen.
Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt die met de klas van uw kind te maken hebben. Via email krijgt u een melding dat er een bericht aanwezig is in de klasfolder van uw kind.
“Gimme” laat ons ook toe om online antwoordstrookjes, beelden en zelfs hele fotoalbums (bv. van een
klasuitstap) aan onze berichten te hangen.
Bovendien is “gimme” ook een milieuvriendelijke oplossing.
Om “gimme” te kunnen gebruiken, vragen wij u om u aan te melden met uw e-mailadres(sen).
Mogen wij u vragen om volgend stappenplan te volgen:
Stap 1: Surf naar de volgende webpagina: http://app.gimme.eu/register
Stap 2: Vul uw e-mail adres in en klik op “registreren”. U zal een e-mail ontvangen met een link. Klik op
de link in de e-mail om aan te melden en uw registratie te voltooien.
Stap 3: Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je gimme prikbord. Omdat je nieuw
bent zal je prikbord leeg zijn.
Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is het hier zo leeg."
Klik op de knop "Kaart openen”.
Je krijgt een landkaart te zien. Wanneer je geolocatie is ingeschakeld zal de kaart automatisch inzoomen naar de plek waar je je op dat moment bevindt (voorwaarde is wel dat je geolocatie aanstaat).

Klik op het pinnetje van de organisatie die je wil volgen.
Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over de organisatie.
Stap 4: Kies het juiste kanaal. Je ziet nu de kanalen van de organisatie verschijnen. Vink de kanalen
aan die je wil volgen.
Telkens je een kanaal aanvinkt zal je het kanaal zien verschijnen in het linker zijpaneel.
Stap 5: Klik op klaar. Proficiat! Je “gimme”-prikbord is klaar en je volgt nu enkel de gevraagde klas(sen)
van je kind(eren).
Hierbij vindt u een link naar de gebruikshandleiding voor voorgaande stappen of om meer uitleg te krijgen. http://help.gimme.eu
Tot binnenkort (op het juiste kanaal!)

