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Wensen in december

- Tijdens de gezellige eindejaarsperiode wensen mensen elkaar de leukste en beste wensen toe. Dat is een mooie traditie.
In de school geven we de voorkeur aan een mondelinge wens. Dit betekent dat we de kinderen geen kaartjes laten uitdelen aan elkaar. Zo vermijden we mogelijke situaties die bepaalde gevoelens kunnen opwekken.
- Eind december vieren we ons kerstfeestje en dan maken we het niet
alleen supergezellig in de klas.....er komen ook pakjes onder de kerstboom! Graag een pakje meebrengen ter waarde van max. 2,5 euro.

Hij komt, hij komt…
… hij komt die goede Sint! Donderdag 6 december bezoekt Sinterklaas
onze school.
Onze ouderraad heeft, in zijn opdracht, voor mooie, leuke geschenken
gezorgd! DANK U.

Duurzame school (MOS) - Energiezuinige school
Door de verwarming één graad lager te zetten, besparen we 7 %!

Leren leren in december – VERGELIJKEN

Hierbij willen we de kinderen o.a. laten inzien dat:
• vergelijken zoeken is naar wat gelijk en wat verschillend is
• vergelijken veel (slordigheids-)fouten helpt voorkomen
• als je vergelijkt, je dit steeds met iets anders doet
• door te vergelijken dingen soms duidelijker worden.

Oudercontacten KLEUTERSCHOOL
Woensdag 12-12 krijgt u de gelegenheid om met de leerkracht van uw
kind de ervaringen/vorderingen in de klas te bespreken tijdens een oudercontact. Hiervoor ontvangt u een inschrijfbriefje.
We willen wel vragen aan gescheiden ouders om samen op één oudercontact te komen. Zo krijgen jullie elk dezelfde uitleg op hetzelfde moment en kan er geen onderling misverstand ontstaan.

De warmste week

Het derde en vierde leerjaar doen dit jaar mee aan de KETNET KOEKENBAK. De jongens en meisjes organiseren op donderdag 13/12 & vrijdag 14/12 een heuse koekenbak bij ons op school.
Ons warme hart klopt tijdens deze dagen extra mee voor het MPI in Oosterlo. https://dewarmsteweek.stubru.be/acties/sbs-larum-koekenbak?
fbclid=IwAR1hfnX4AtP2WmzEkZVazRNe6n-uc7trJgRuX-06e36mO93X5estQa5CbI

Ouderraad
•
•
•

Zaterdag 19 januari 2019 gaat het wintercafé en kinderdisco
door.
Dank u voor het verzamelen van vele kg gebruikte kleding.
Dank u voor uw steun, via de appelen – en perenverkoop!

Leerlingenraad

Zij hebben de etalage versierd. Ook hebben ze sterren uitgedeeld aan de
leerlingenraad en de ouderraad.

Schoolrekening
Binnenkort ontvangt u de volgende schoolrekening. Gelieve deze te controleren en eventuele onjuistheden te melden a.u.b.
Graag de betaling tijdig (zie uitvoeringsdatum op rekening) uit te voeren
a.u.b.

Wij leven mee met de familie van…

Colette (L6), bij het overlijden van haar grootvader Roger Leysen.
Wij bieden deze familie onze oprechte deelneming aan.

Blij nieuws
Proficiat aan
•
Izabella (paarse klas) en haar ouders bij de geboorte van Mathias.
•
Meester Luc Dams die voor het eerst opa werd.

Kriebelteam

Het kriebelteam heeft een infomoment met CLB gehad. Daar werd afgesproken om tot 3 controles per schooljaar te komen. Telkens na een grotere verlofperiode.
Een eerste controle zal doorgaan op dinsdag 15 januari 2019.
Samen met Danny (CLB) zullen 8 kriebelouders in actie treden voor een
“visuele” controle.

Verloren voorwerpen
Dagelijks “groeit” deze hoeveelheid aan kledij (jassen, truien, …), koekendoosjes, brooddozen, drankbekers, …
We zullen deze spullen maandelijks (eerste dinsdag van de maand) aan
de inkomdeur uitstallen. Wat niet wordt opgehaald (= zonder naam) komt
bij de kledinginzameling terecht.

Stedelijke Basisschool Larum
Larum 9, 2440 Geel
014 566480
sbs.larum@geel.be
www.larum.sbsgeel.be

Vriendelijke groeten,
Namens het schoolteam,

Guy Willems, directeur

Leesbevordering:

Voorleesdag

Tijdens de voorleesdag konden we rekenen op vele enthousiaste voorleesmama’s en -papa’s. DANK U daarvoor.
De leerlingen van de leerlingenraad zorgden voor een mooie etalage.

“Vanuit het school was een super leuk initiatief gestart , zoals de voorbije
jaren. Het was voorleesweek. Voor deze week vragen ze steeds ouders
en grootouders om voor te komen lezen.
Er waren in ieder jaar wel voldoende kandidaten om dit te komen doen. Ik vind het een super initiatief.
Zo ben jezelf actief bezig met de kinderen rond lezen. Ze kunnen tijdens het voorlezen hun inbreng
doen. Ik zie zo als ouder dat de kinderen echt actief willen meedoen. Ze losten vragen op die in de verschillende boeken aanbod kwamen. In het boek dat ik voorlas, moesten ze een ganse rebus in een
vreemde taal oplossen. Het was fijn om te zien dat gans de groep samenwerkte om dit tot een goed
einde te brengen.
Zo hoorden we ook van de andere groepjes dat ze dolle pret hadden. Er werd veel gelachen en doorgaans ook vragen beantwoord, door alle kinderen.
Na het voorlezen, moesten de kinderen een opdracht maken over het boek. Dit vonden ze heel fijn.
Ook vroegen ze allemaal op hun beurt, wat ik er van vond. Zo kon je echt zien dat het stuk dat je voorgelezen had in het boek, echt tot zijn recht kwam.
Ik vind het een super initiatief om zo de kinderen meer aan te zetten tot lezen.”

Mama Lindsay van Manou (L4) en Milan (L2AN)

Mobiliteit en openbare ruimte … onze kinderen krijgen in-spraak!
Stad Geel heeft in 2017 beslist om het traject voor het behalen van het Label Kindvriendelijke Stad op
te starten. Een kindvriendelijke stad zet de kinderrechten om in concreet beleid dat kinderen en jongeren, en zo ook iedereen, ten goede komt.
In de eerste fase van het project gingen ze na hoe kind- en jeugdvriendelijkheid Geel nu is.
De kindergemeenteraad, Geelse schoolkinderen, de jeugdraad, burgers en partnerorganisaties werden in 2017-2018 gehoord en uit alle resultaten kwamen vier prioritaire thema’s naar voor:
1) Mobiliteit
2) Openbare ruimte als ontmoetingsplaats
3) Goed in je vel
4) Participatie
In de tweede fase van het project zullen ze verder en meer gedetailleerd onderzoeken hoe kinderen en
jongeren deze vier prioritaire thema’s beleven.
Voor het thema mobiliteit en openbare ruimte willen ze graag enkele klassen in de deeldorpen bevragen. De resultaten zullen meegenomen worden in de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025, maar
ook bij de opmaak van het speelruimtebeleidsplan en de schoolroutekaart.
De bevraging gebeurde met een methodiek op maat, aan de hand van het tonen van foto’s, in klassen
L2 Ti en L6.
Daarnaast komt de verkeersdienst van de stad Geel mee om de lokale routes naar de school en de
knelpunten te bespreken, in functie van het finaliseren van de schoolroutekaart (Route2schoolproject).
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Pedagogische studiedag ‘breed evalueren’
Schoolpoort gesloten!
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NM: SVS unihockey 5-6

DONDERDAG
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ZATERDAG
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MAANDAG
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DINSDAG
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13.25 uur: zwemmen L1
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NM: SVS unihockey 3-4
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13.25 uur: zwemmen L2

VRIJDAG
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ZATERDAG
ZONDAG
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19.00 uur: ouderraad

Sinterklaas op bezoek in onze school.
13.25 uur: zwemmen L2

Stage in groen deze week

08.45 uur: K3 zwemmen

TEAMVERGADERING

13.25 uur: zwemmen L2

MAANDAG 24/12/2018 t.e.m. zondag 06/01/2019:
KERSTVAKANTIE
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Januari 2019
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VM: musical in Antwerpen L1-2-3-4
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Techniekkoffer L5 / sfeerlampje
13.25 uur: zwemmen L1
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20.00 uur: ouderraad
08.45 uur: K3 zwemmen

13.25 uur: zwemmen L2
VM: L5: geothermie te Mol

KRIEBELTEAM op school

13.25 uur: zwemmen L1

IPOC

17.30 uur: wintercafé 18.00 uur kinderdisco

L.S.: Rapporten meegeven

08.45 uur: K3 zwemmen

13.25 uur: zwemmen L1
TEAMVERGADERING
L.S.: Oudercontacten
L.S.: oudercontacten
13.25 uur: zwemmen L2

13.25 uur: zwemmen L1

13.25 uur: zwemmen L2

IPOC

