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Welkom aan …

Vrijdag 1 februari verwelkomen we Bérenice in de groene klas.

DIKKETRUIENDAG: dinsdag 12 februari
De Dikketruiendag wil een aanzet geven om op school en in het dagelijks
leven structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de
aarde. Als we minder fossiele brandstoffen verbruiken, warmt de aarde
minder snel op.
We willen als DUURZAME-school wat zorgzamer leren omspringen met
ons energieverbruik. Daarom zetten we die dag de verwarming van onze
school enkele graden lager. Graag uw kind(eren) die dag wat extra aankleden a.u.b.

Leren leren — geheugen

We willen de kinderen laten inzien dat:

het geheugen ons helpt bij het opslaan en onthouden van informatie

het geheugen als volgt werkt: info opnemen - vasthouden of bewaren— terug oproepen

je je moet concentreren wil je iets in je geheugen opslaan.

Schoolfotograaf
Donderdag 14 februari komt de schoolfotograaf in onze school, voor de
INDIVIDUELE foto’s. Heeft u graag een foto van uw ganse gezin? Dit is
mogelijk vanaf 15.40 uur. Dit dient u wel VOORAF door te geven (aan directeur) a.u.b.
Nadien krijgt u de keuze om foto’s (vrijblijvend) aan te kopen (via digitale
weg).

CARNAVAL
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school:
•
Kleuterschool: de kleuters spelen die dag in KIDOE. Daar eten ze
‘s middags frietjes. Ze hoeven dus GEEN boekentas mee te nemen.
Verkleed mag, als het maar gemakkelijke “speel”kledij is.
•
Lagere school: ‘s middags eten zij frietjes. ‘s Namiddags vieren ze
carnaval op school.
De OUDERRAAD “trakteert” de frietjes. DANK U.

OUDERRAAD
•

wafel– en pizzaverkoop
Bestellingen kunnen worden bezorgd t.e.m. vrijdag 11 maart.
Vrijdag 22 maart (14.30— 17.00 uur) kunnen jullie bestellingen worden
afgehaald in de inkomhal. Bestellen bij voorkeur DIGITAAL, papieren bestelstrookjes volgen later.
•

Kledinginzameling
Eind april volgt nog een kledinginzameling. Heb je nog wat oude kleding,
dan heb je de mogelijkheid om deze dan binnen te brengen bij de ouderraad. Zakken mogen aan de deur (berging vooraan de school) worden
gezet.

Inschrijvingen kleuters °2017

Ouders, met kinderen geboren in 2017, krijgen binnenkort thuis een infobrochure aan vanuit de stad
Geel.
Kennismaking (nieuwe ouders en hun kleuter) met de school gebeurt (bij voorkeur) na afspraak met
de directeur.

Enkele belangrijke data:


18/02/2019: Start inschrijving voorrangsregeling!



18/03/2019: 08.00 uur: start inschrijving nieuwe kleuters

capaciteit: 25 kleuters
INSCHRIJVINGEN BROERS / ZUSSEN
Om zeker te zijn dat we ALLE gezinnen (van onze school) met broers en zussen (°2017) bereiken,
vragen we u om onderstaande gegevens te mailen, VOOR 5 februari 2019, aan
guy.willems@geel.be
Gegevens kind dat ingeschreven zal worden:
Naam en voornaam: …
Geboortedatum: ……
Geboorteplaats : ……
Rijksregisternummer: ………
Broer / zus van ……………………………………
Adres: …….…
E-mailadres ouders:…………….…
Ik kom mijn kind inschrijven op …………………………. om …...….. uur.
Graag een moment (bij voorkeur tijdens de schooluren) vermelden dat de inschrijving kan gebeuren. Dit dient te gebeuren van 18-02-2019 tot 17-03-2019.

Nieuws uit de Larumse gemeenschap

FEMMA LARUM
*** DWAALLICHTJESTOCHT *** 9 FEBRUARI 2019

Een avontuurlijke avondwandeling van + - 3 km voor groot & klein met vertellingen, zoetje , drankje en
doe-opdrachtjes.
Spek voor de lekkerbek als afsluiter.
Vertrek aan PC vanaf 17,30 u / 18 u / 18,30 u / 19 - / 19,30 - / 20 u .
PRIJS: kinderen tot 6j = gratis
kinderen 6 tot 12 j = 3 €
volwassenen = 5 €
INSCHRIJVEN TOT 4 FEBRUARI :
Marleen Van Gorp 0476 / 714908 of frans.peeters@pandora.be

Stedelijke Basisschool Larum Vriendelijke groeten,
Larum 9, 2440 Geel
014 566480
Namens het schoolteam,
sbs.larum@geel.be

Guy Willems, directeur

Februari

Kleuters
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DONDERDAG
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VRIJDAG
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ZATERDAG
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MAANDAG
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Lagere school
L3-4: schoolreis naar Tarzan and Jane

LOKALE VERLOFDAG 2
L2 sportdag AXION
Pedagogische studiedag
08.45 uur: K3 zwemmen
VM: zwemmen L5-6

Dikketruiendag - dikke trui aan, verwarming "uit"
IPOC
13.25 uur: zwemmen L1
Juffen Fien en Laure op nascholing
NM: L4 naar stadhuis te Geel

DINSDAG

12

WOENSDAG

13

13.30 uur: kindergemeenteraad

DONDERDAG

14

13.25 uur: zwemmen L2

VRIJDAG

15

L6: mindstorm in GOGeel

ZATERDAG
ZONDAG

16
17

MAANDAG

18

DINSDAG

19

WOENSDAG

20

11.00 uur: Groene klas: KIJKMOMENT

DONDERDAG

21

08.45 uur: K3 zwemmen

VRIJDAG

22

ZATERDAG
ZONDAG

23
24

MAANDAG

25

DINSDAG

26

WOENSDAG

27

NM: SVS zwemmarathon 1-2-3-4-5-6

DONDERDAG

28

13.25 uur: zwemmen L2

INSCHRIJVINGEN kinderen ° 2017 ( voorrangsperiode)
13.25 uur: zwemmen L1
NM: SVS netbal 5-6

13.25 uur: zwemmen L2

Kleuterjuffen op nascholing

IPOC

maart
VRIJDAG

Kleuters
1

Lagere school

11.30 – 13.00 uur: frietjes + curryworst
Kleuters naar KIDOE
NM: CARNAVAL (op school)

ZATERDAG 2 - 10 maart: KROKUSVAKANTIE
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

23
24

MAANDAG

25

DINSDAG

26

WOENSDAG

27

DONDERDAG

28

VRIJDAG

29

ZATERDAG
ZONDAG

30
31

13.25 uur: zwemmen L1
20.00 uur: ouderraad
08.45 uur: K3 zwemmen

13.25 uur: zwemmen L2

Nationale Pyjamadag van Bednet

08.00 uur: INSCHRIJVINGEN kinderen °2017

PROJECTWEEK
L5 auteurslezing

13.25 uur: zwemmen L2
15.00 uur: wafel- en pizzaverkoop
Juf Lien op nascholing
NM: Toonmoment

project

13.25 uur: zwemmen L1
NM: SVS Danone nations cup 5-6
11.00 uur GROEN: kijkdag instappers april en juni
OUDERCONTACT
08.45 uur: K3 zwemmen

13.25 uur: zwemmen L2

Belangrijke data:
Zaterdag 6 april t.e.m. maandag 22 april:
woensdag 1 mei:

PAASVAKANTIE
GEEN SCHOOL: DAG VAN DE ARBEID

Zaterdagnamiddag 11 mei: SCHOOLFEEST met BBQ
donderdag 30 mei / vrijdag 31 mei:
Maandag 10 juni:

GEEN SCHOOL: O.H. -Hemelvaart en brugdag
GEEN SCHOOL: PINKSTERMAANDAG

