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Welkom aan
Op maandag 7 januari 2019 heten we welkom aan War, Eliora, Xander,
Anna, Marie en Jelle in de onthaalklas (groene klas).
Joke zal in K1 (blauwe klas) starten.
We hopen dat ze zich, samen met hun ouders, snel zullen thuis voelen in
onze school.
Inschrijvingen kleuters °2017
Gezien deze wetgeving “in verandering” is, kan ik nog geen info hierrond
geven. Zodra het duidelijk is op welke manier er zal worden ingeschreven,
hou ik u op de hoogte!

Sociale vaardigheden—axenroos

Tijdens de maanden januari en februari staan de axen van de leeuw en
de kameel in de kijker. Dit zijn complementaire relatiewijzen.
De leeuw staat voor het leiden (aanbieden of geven) van informatie en
richtlijnen.
Een kind dat zich gedraagt zoals een goedgemutste leeuw neemt leiding
bij een spel of groepswerk, geeft aanwijzingen bij het spel, legt de spelregels uit, deelt iets mee in de klas, doet een spreekbeurt, kan een voorstel
doen, geeft tips, doet babbeltjes, kan tijdens een gesprek ook heel goed
luisteren naar wat er bij de anderen leeft.
De kameel staat voor de ax van het volgen (aannemen of vragen) van
informatie of richtlijnen. Een kind dat zich gedraagt zoals een goedgemutste kameel houdt zich aan regels en afspraken, kan spontaan meewerken, samenwerken, met inzet meespelen, vraagt om uitleg, toont zich
akkoord, kan rustig een boek lezen, werkt in stilte zonder op te vallen, kan
informatie opzoeken, vraagt om nieuws, kan iets beluisteren, kan iets onderzoeken, kan integreren, kan zich schikken naar.

Leren leren

- relaties leggen
We willen de kinderen laten inzien dat:

iets nieuw leren, eenvoudiger verloopt als je verbanden legt met wat
je er reeds over weet van vroeger

ze ZELF verbanden moeten en kunnen leggen.

Studiekeuzemoment L6

Ouders en kinderen van L6 dienen maandag 05/02/’19 alvast te noteren in
hun agenda. Die avond zal CLB Kempen een toelichting komen geven
over de verschillende studiekeuzes naar volgend schooljaar toe.
De leerlingen van L6 krijgen hiervoor later nog een uitnodiging mee.

Tarieven kinderopvang

In de OCMW-raad van 13 november is er beslist om de tarieven aan te
passen. Door de indexering verhogen deze bedragen met 1,75%.
Voortaan zal er 0,93 euro per begonnen halfuur dienen betaald te worden.

Batterijen

Uw lege batterijen zijn nog steeds heel erg welkom op school. We sparen
ze in onze “Bebat-trommel” ( die in de gang naast het secretariaat staat en
in de kleuter-school naast de deur van de turnzaal ) en ontvangen voor
elke volle trommel die we laten ophalen een aan-tal spaarpunten, waarmee we spel – en/of didactisch materiaal kunnen aankopen voor de
school.
MOEV
Woensdag 12/12 hebben we met 1 ploeg van het L5 en 1 ploeg van L6
deelgenomen aan het Moev unihockeytornooi.
Onze spelers hebben het beste van zichzelf gegeven en op hun prestaties
valt niets aan te merken. Ze bleven ervoor gaan tot de laatste minuut.
Het was een superleuke sportnamiddag. Proficiat aan alle deelnemers!
Woensdag 19/12 is het de beurt aan L3 en L4. Zij zullen met 3 ploegen
deelnemen.

Met onze tuin de winter in ...
Inderdaad onze schooltuin ligt er nu maar stilletjes bij. De winter is immers
een tijd voor bezinning en voor het maken van nieuwe plannen.
Volgend jaar zullen onze kinderen van het derde leerjaar deze tuintjes onderhouden samen met tuinman Fik. Dit is nieuw!
Ook "Villa Kakelbont" valt onder hun bevoegdheid.
Even herinneren dat onze fraaie schooltuin werd gerealiseerd door de
Landelijke Gilde van Larum en Rauwelkoven in samenwerking met de
stad Geel.
Onze schooltuin mag ervoor zorgen dat onze kinderen de kans krijgen om
te tuinieren. We merken nu al dat vele vingertjes groen kleuren. Veel tuinplezier !
Een hartelijke Kerst namens het tuinteam L3.
WARME CHOCOMELK

Donderdagvoormiddag 20/12 voorziet de ouderraad warme chocomelk.
Een lekkere en gezonde afsluiter van het trimester. DANK U!
Wie een kerstmuts heeft, mag deze donderdag opzetten!!!
L3-4 en L2 bezoeken de kerststal te Poiel.

De warmste week
De opbrengst is enorm! Bedankt aan alle helpende handen en aan de topverkopers van L3 en L4!
Beste wensen en prettige feestdagen
Namens het schoolteam,

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

Guy Willems, directeur

Enkele data om te onthouden:
•
•
•

zaterdag 19 januari: “KINDERDISCO en wintercafé” vanuit de ouderraad
Maandag 4 februari: LOKALE VERLOFDAG
Woensdag 6 februari: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG voor de juffen en meesters. Schoolpoort
gesloten voor de kinderen.

Ons Gimme-platform wordt door vele mensen gevolgd. We proberen
daarom onze Gimmepagina zo up-to-date mogelijk te houden, waardoor
jullie een mooie kijk krijgen op de werking in onze school.
We plaatsen zeer veel foto’s van onze leerlingen op Gimme. Om er zeker
van te zijn dat alleen jullie (ouders, grootouders, tantes en nonkels) deze
te zien krijgen, willen we zelf een overzicht houden wie welke klas(sen) volgt. Daarom hieronder enkele
afspraken bij het gebruik van Gimme.
In het kader van de AVG/GDPR-wetgeving stelde Gimme een verwerkersovereenkomst op met de
scholen en organisaties die gebruik maken van het Gimmeplatform.
Deze overeenkomst onderteken je digitaal bij de eerste keer inloggen op Gimme.
Bij het nakijken merken we dat enkele van jullie, deze overeenkomst nog niet ondertekenden. Kunnen
jullie dit in orde brengen a.u.b.?
Elke internetgebruiker kan een Gimmeaccount aanmaken.
Sinds enkele weken is onze Gimmepagina extra beveiligd. Om een klas te volgen, stuur je eerst een
verzoek via onze Gimmepagina. Je geeft hierbij aan welke klas je wil volgen. De beheerder of moderator van een klas, kan je verzoek aanvaarden (je bent dan volger van die klas) of kan ook je verzoek
weigeren (wanneer je geen kinderen hebt in deze klas).
Om alles overzichtelijk te houden, volg je enkel de klas (leerjaar) van jouw kind(eren) of neefjes en
nichtjes. De kans is dan zeer klein dat onbekende personen met minder goede bedoelingen in een bepaalde klas opduiken. Als je nu klassen volgt waarin je geen kinderen hebt, zal je na de kerstvakantie
merken dat je nog slechts de klas van je eigen kind(eren) kan volgen. Deze aanpassingen gebeuren de
eerste week na de kerstvakantie.
Wanneer je de eerste keer inlogt op Gimme, vraagt men naar je ‘rol’. Geef hier aan of je mama, papa,
oma, opa, tante of nonkel bent. Vergeet zeker niet te vermelden bij welke leerling je hoort. (Bv. Oma
van Jan en Lien Peeters)
Mensen die we niet onmiddellijk aan een leerling van de gevolgde klas kunnen linken, worden verwijderd uit de volgers.
Tijdens de zomervakantie, worden alle volgers verwijderd.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar wanneer je weet in welke klas je kind zit, kan je opnieuw
een verzoek tot volgen op Gimme zetten. Denk eraan, je kan alleen de klas(sen) van jouw kind(eren)
volgen.
We hopen op deze manier een zo veilig mogelijk en hanteerbaar platform voor onze school te creëren
en te voldoen aan de strenge privacywetgeving.
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Nieuws uit Larum:

De harmonie KJW Larum nodigt iedereen uit op haar Eindejaarsconcert. Zij brengen voor jullie een selectie kerstmuziek en vrolijke nummers om de donkere dagen rond Kerstmis extra sfeer te geven. Vanaf dit jaar kan de harmonie weer uitpakken met haar jeugdorkest LAREMI. De jonge muzikantjes van
Larum zijn van de partij en brengen voor jullie enkele leuke deuntjes. Daarnaast mag de harmonie ook
dit jaar rekenen op de medewerking van het Laetitiakoor van Larum. Dat belooft een afwisselend programma!
Het concert gaat door op zondag 23 december om 18.00 u in de kerk van Larum. Je betaalt € 5 inkom
en krijgt hiervoor ook nog een consumptie.
Tot dan!

Januari 2018

Kleuters

Lagere school

DINSDAG

1

NIEUWJAAR

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

2
3
4
5
6

MAANDAG

7

DINSDAG

8

WOENSDAG

9

DONDERDAG

10

VRIJDAG

11

ZATERDAG
ZONDAG

12
13

MAANDAG

14

DINSDAG

15

WOENSDAG

16

KRIEBELTEAM op school
13.25 uur: zwemmen L1
NM: SVS trefbal 3-4

DONDERDAG

17

13.25 uur: zwemmen L2

VRIJDAG

18

ZATERDAG

19

L6: dagje middelbaar GOGeel
16.30 uur: wintercafé
17.00—20.00 uur kinderdisco

ZONDAG
MAANDAG

20
21

DINSDAG

22

WOENSDAG

23

DONDERDAG

24

VRIJDAG

25

ZATERDAG
ZONDAG

26
27

MAANDAG

28

DINSDAG

29

WOENSDAG

30

DONDERDAG

31

10.30 uur: musical in Antwerpen L1-2-3-4
VM: L6 Handen uit de mouwen @ SAG
13.25 uur: zwemmen L1
20.00 uur: ouderraad
08.45 uur: K3 zwemmen

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

IPOC

Rapporten meegeven
13.25 uur: zwemmen L1
TEAMVERGADERING
L.S.: Oudercontacten
08.45 uur: K3 zwemmen
L.S.: oudercontacten
13.25 uur: zwemmen L2

13.25 uur: zwemmen L1

13.25 uur: zwemmen L2

IPOC

februari 2018

Kleuters

VRIJDAG

1

ZATERDAG
ZONDAG

2
3

MAANDAG

4

DINSDAG

5

WOENSDAG

6

DONDERDAG

7

VRIJDAG

8

ZATERDAG
ZONDAG

9
10

MAANDAG

11

DINSDAG

12

WOENSDAG

13

DONDERDAG

14

VRIJDAG

15

ZATERDAG
ZONDAG

16
17

MAANDAG

18

DINSDAG

19

WOENSDAG

20

DONDERDAG

21

VRIJDAG

22

ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

23
24
25

DINSDAG

26

WOENSDAG

27

DONDERDAG

28

Lagere school
L3-4: schoolreis naar Tarzan and Jane

LOKALE VERLOFDAG 2
L2 sportdag AXION
L6: een les Latijn
19.00 uur: infoavond L6 + CLB

Pedagogische studiedag
08.45 uur: K3 zwemmen
VM: zwemmen L5-6

Dikketruiendag
13.25 uur: zwemmen L1
IPOC
Juffen Fien en Laure naar mentorenopleiding
13.30 uur: kindergemeenteraad (Ooievaarsnest)
20.00 uur: ouderraad
13.25 uur: zwemmen L2
L6: mindstorm in GOGeel

13.25 uur: zwemmen L1
Juffen Fien en Laure naar mentorenopleiding
NM: SVS netbal 5-6
GROEN; kijkdag instappers maart
08.45 uur: K3 zwemmen
TEAMVERGADERING
13.25 uur: zwemmen L2
SCHOOLFOTOGRAAF

Inspiratiedag kleuteronderwijs
13.25 uur: zwemmen L1

IPOC

NM: SVS zwemmarathon 1-2-3-4-5-6
Juf Lien op navorming begrijpend lezen
13.25 uur: zwemmen L2

