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Schoolfeest: zaterdag 11 mei

Vanaf 14.00 uur zullen alle kinderen (per klas) een bepaalde dansstijl
aan het publiek tonen. Zo zijn ze allemaal “sterren op de dansvloer”.
De voorbereidingen zijn al volop bezig.
Het oudercomité zorgt voor de hapjes en de tapjes… Dit jaar in de vorm
van een barbecue (van 12.00—13.30 uur en van 16.30—18.00 uur),
waarvoor u vooraf dient in te schrijven. Zo bestellen we niets teveel.
Na de optredens (16.00—17.30 uur) is er kinderanimatie voorzien, met
de hulp van chiromeisjesleiding.
Voor de kleuters en kinderen van L1-2 zal de kleuterspeelplaats opengesteld worden. Voor kinderen van L3-6 is de mogelijk om te spelen op
straat (= die namiddag afgesloten van verkeer).
Om 18.30 uur zouden we graag afsluiten.

Iedereen welkom!

Schoolreizen:

Dankzij een bijdrage van de ouderraad, is de bijdrage van de ouders (via
de schoolrekening) beperkt gehouden. DANK U OUDERRAAD!!!

Op dinsdag 30 april bezoeken de kinderen van L1 en L2 (€12) de
“Beekse Bergen” in NEDERLAND.


Vrijdag 24 mei fietsen de kinderen van L5 en L6 (€12 ) naar Bobbejaanland.



De kleuters (€10) gaan een leuke dag bij “De kloek” tegemoet, op
maandag 27 mei.
Zij eten ‘s middags dan een frietje met een drankje.
GEEN BOEKENTAS MEEGEVEN a.u.b. De juf zorgt voor koek,
drank, reservekleding.

L2: Tweedaagse extra muros

Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei verblijft onze eerste graad in het
“Boswachtershuis” te Westerlo.
Voor dit verblijf verrekenen we €50 in de schoolrekening.

Proficiat aan



de eerste communicanten (zaterdag 4 mei)
de vormelingen (zaterdag 18 mei)!

We leven mee met de familie van …
•

Lena, Maud en Briek, waarvan hun grootvader Carino Tomasetig is
overleden.
Wij bieden hen onze oprechte gevoelens van medeleven aan.

Blij nieuws bij de familie van
Maissae, die er een broertje Adam bij kreeg. Proficiat!

Sociale vaardigheden in mei / juni = AXENROOS


Uil : Wij houden ons. We kunnen een geheim bewaren.
Als iemand mij iets in vertrouwen vertelt, kan ik dat ook vertrouwelijk houden.

Schildpad: Wij kunnen toegeven dat we onzeker zijn, bang zijn, iets
niet begrijpen.
Wanneer ik vast zit, zoek ik tijdig hulp en blijf niet bij de pakken zitten.

Leren leren: “deelgenootschap”

We willen de kinderen o.a. laten inzien dat:

Als je informatie aan anderen doorgeeft, je deze informatie ook zelf
beter begrijpt

Er veel dingen zijn waarover we van gedachten kunnen wisselen
Als iemand iets goed doet, zeg ik dat graag.

Praktische mededelingen:

Boterhammen / fruit (in lagere school)

We merken al langere tijd dat kinderen volledige stukken fruit / boterhammen in de GFT-container (of zelfs in de toiletten) werpen.
Mag ik vragen om met je kind te bespreken wat hij/zij effectief zal eten gedurende de dag a.u.b.?
Het is spijtig dat er eten wordt meegegeven en dat dit dan op school wordt
weggegooid.
Voor de onderhoudsmensen is het onaangenaam om geregeld boterhammen uit de toiletten te moeten halen.
Alvast bedankt.


Kleuterschool:
- bij een verjaardag wordt best getrakteerd met een koek/cakeje/fruit dat
de kleuters in de hand kunnen nemen, zonder te morsen of zichzelf vuil te
maken. We beperken ook ons AFVAL!
GEEN SNOEP.
- bij warm en zonnig weer, smeer je je kleuter best thuis al in met zonnecrème, tegen de zon a.u.b.

We blikken al even naar volgend schooljaar 2019—2020 toe:


In september starten we met co-teaching in de klassen L2-3-4. Wat
dit precies betekent en hoe wij dat willen uitvoeren, verneemt u op
maandag 13 mei om 20.00 uur in de refter van de school. We nodigen vnl. de ouders, van de kinderen die nu in L1-2-3 zitten, uit.



Lokale verlofdagen:
Maandag 07-10-2019
woensdag 04-12-2019
Woensdag 20-05-2020

= VRIJAF
= VRIJAF
= VRIJAF


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

Pedagogogische studiedagen = vrijaf voor de kinderen!
Woensdag 25-09-2019 : co-teaching (L.S.) en relaxatie (K.S.)
Woensdag 29-01-2020: projectweek voorbereiden
Woensdag …..
: breed evalueren
Op deze dagen blijft de schoolpoort dicht! Zorg dus tijdig voor opvang voor je kinderen.

Vriendelijke groeten,
Namens het schoolteam,

Guy Willems, directeur

Mei 2019

Kleuters

Lagere school

WOENSDAG

1

FEEST VAN DE ARBEID

DONDERDAG

2

09.25 uur: zwemmen L5-6

VRIJDAG

3

Juf Laure M. op nascholing

ZATERDAG

4

ZONDAG

5

MAANDAG

6

DINSDAG

7

12.50 uur: zwemmen L3-4

WOENSDAG

8

NM: MOEV danshappening 1-2-3

DONDERDAG

9

09.25 uur: zwemmen L5-6

VRIJDAG

10

ZATERDAG
ZONDAG

11
12

MAANDAG

13

DINSDAG

14

12.50 uur: zwemmen L3-4

WOENSDAG

15

09.10 uur: zwemmen L2

DONDERDAG

16

09.25 uur: zwemmen L5-6

VRIJDAG

17

L5: op missie steam in GOGeel

ZATERDAG

18

ZONDAG

19

MAANDAG

20

L6: 09.30 uur: Bert de kusser

DINSDAG

21

12.50 uur: zwemmen L3-4

WOENSDAG

22

13.30 uur: kindergemeenteraad (Ooievaarsnest)

DONDERDAG

23

09.25 uur: zwemmen L5-6
L1 en L2 op tweedaagse naar Boswachtershuis te Westerlo

VRIJDAG

24

L1 en L2 op tweedaagse naar Boswachtershuis te Westerlo

ZATERDAG
ZONDAG

25
26

MAANDAG

27

DINSDAG

28

WOENSDAG

29

DONDERDAG

30

HEMELVAARTSDAG

VRIJDAG

31

BRUGDAG

14.00 uur: eerste communie in Larum

SCHOOLFEEST
Stage in oranje t.e.m. 24 mei

Stage in L5 deze week

12.30 uur: Vormsel in Larum

Kleuters op SCHOOLREIS naar De kloek
Sportdag kleuterschool
VM: zwemmen L1 (vervangbeurt)
12.50 uur: zwemmen L3-4
NM: MOEV duathlon 3-4-5-6

Juni 2019

Kleuters

Lagere school

ZATERDAG
ZONDAG

1
2

MAANDAG

3

DINSDAG

4

WOENSDAG

5

DONDERDAG

6

VRIJDAG

7

ZATERDAG

8

ZONDAG

9

PINKSTEREN

MAANDAG

10

PINKSTERMAANDAG

DINSDAG

11

WOENSDAG

12

DONDERDAG

13

VRIJDAG

14

ZATERDAG
ZONDAG

15
16

MAANDAG

17

DINSDAG

18

WOENSDAG

19

L6 OVSG-toetsen
L6 OVSG-toetsen
L1 sportdag Bogaard
12.50 uur: zwemmen L3-4
(korte) TEAMVERGADERING
Juf Marina naar MOEV slot apotheose
L6 OVSG-toetsen

DONDERDAG

20

08.45 uur: K3 zwemmen

VRIJDAG

21

ZATERDAG
ZONDAG

22
23

MAANDAG

24

DINSDAG

25

WOENSDAG

26

DONDERDAG

27

VRIJDAG

28

ZATERDAG
ZONDAG

29
30

12.50 uur: diploma zwemmen L3-4
L6 naar Brussel (met trein)
20.00 uur: ouderraad
09.25 uur: diploma zwemmen L5-6
VM: L3 Leeruitstap naar veiligheidshuis Ter Stokt.

L2 sportdag Bogaard
09.25 uur: zwemmen L5-6

TEAMVERGADERING
19.00 uur: afscheidsreceptie L6

Sportdag SBS Geel L6
L3-4: fietsdag
18.30 uur: K3 diploma-uitreiking
Sportdag Bel L5-6
L3-4: vissen
10.45 uur: viering vrijwilligers
Oudercontacten
09.25 uur: zwemmen L5-6
09.10 uur: zwemmen L3-4
Oudercontacten
11.50 uur: einde schooljaar

