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Schoolfeest

We mogen tevreden terugblikken naar ons schoolfeest.
Het weer werd uiteindelijk zonniger en beter dan verwacht.
De optredens werden enthousiast door de kinderen gebracht.
De juffen en meesters bereidden deze nummers degelijk voor.
De ouderraad (met de extra vrijwillige helpers) zorgde voor een smakelijke
BBQ en verfrissende drank.
De vele bezoekers apprecieerden het geheel!
BEDANKT om er samen voor te zorgen dat dit een mooi geheel was!

Kwaliteitszorg: De OVSG-toets is een “toetsenpakket” voor de leer-

lingen van het zesde leerjaar. Dit bestaat uit schriftelijke, mondelinge en
praktische proeven.
—> Methode-onafhankelijke toets
Elk jaar maakt een team van medewerkers een nieuwe toets rond een
centraal thema. Deze toets staat los van de leerboeken die de scholen
gebruiken. Kinderen hoeven er niet voor te ‘studeren’. De OVSG-toets test
de basisdoelen (eindtermen) die de leerlingen moeten bereiken op het
einde van de basisschool. De scholen gebruiken de resultaten van deze
toets in combinatie met de gegevens die ze zelf verzamelden in de loop
van de lagere school om zich een beeld te vormen van de talenten van
alle leerlingen.

Verkeersopvoeding
- Het voetgangersexamen van L4 gaat door op woensdag 29 mei van

8.40u - 10.20u.
Het doel van het voetgangersexamen is bekijken of kinderen 'goede' voetgangers kunnen zijn in het verkeer. We zetten in op het inschatten van
veelvoorkomende verkeerssituaties. De kinderen leren oversteken tussen
twee geparkeerde auto's, een veilige oversteekplaats zoeken op de rijbaan, een hindernis op het voetpad voorbij wandelen, oversteken aan een
T-kruispunt en oversteken op een zebrabad op een drukke rijbaan. We
wensen hen alvast veel succes!
- de grote verkeerstoets in L5
Deze test is reeds (digitaal) afgenomen. 26 van de 29 kinderen hebben
hun diploma behaald.

- Fietsexamen L6

Na het oefenen van de behendigheid op de fiets (op de speelplaats), zal
L6 op vrijdagnamiddag 7 juni een fietsexamen afleggen in Larum.
Een fietsexamen is één van de middelen waarmee kan worden nagegaan
of kinderen in staat zijn verkeerssituaties correct te beoordelen, zich er op
een passende wijze in te gedragen en te kunnen reageren op gebeurtenissen of gedrag van anderen.
Onder het toeziend oog van de wijkagent en enkele collega’s trachten we
dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Leren leren - zelfontplooiing (in juni)

We willen de kinderen laten inzien dat:

Iedereen uniek is

Ze actief moeten meedoen om hun mogelijkheden te ontplooien

Ook alle andere mensen bijzonder zijn.

Ze leren uit hun fouten.

Als iemand iets goed doet, ze dat kunnen zeggen.

(leer)Uitstappen


maandag 27 mei bezoekt L4 Villa Pila te Tienen. Ouderbijdrage van
€7.

Maandag 27 mei gaan de kleuters op schoolreis naar “De Kloek”.
Ouderbijdrage van €10.

Dinsdag 4 juni bezoekt L6 Brussel (met de trein, betaald door
O.R.). Ouderbijdrage van €8.5.

Donderdag 6 juni bezoekt L3 het veiligheidscentrum “Ter Stokt” in
Geel.

Vrijdag 7 juni leert L5 in GOGeel heel wat bij i.v.m. STEM.

Vrijdag 21 juni bezoekt L5 UMICORE.
Bijdragen gebeuren via de schoolrekening.

Vrijwilligers opgelet

Sinds vele jaren hebben we de goede gewoonte om mensen die zich gedurende het schooljaar belangeloos en regelmatig hebben ingezet om bepaalde activiteiten in de school te ondersteunen, uit te nodigen voor een
dankmoment. We denken hier aan de mensen van de ouderraad, de
zwemmama’s, ... Zij mogen woensdagvoormiddag 26 juni (vanaf 10.45
uur) al aanduiden op hun kalender. Elke vrijwilliger zou na elke activiteit
reeds een uitnodiging ontvangen hebben.
Oudercontacten
Woensdag 26 juni krijgt u de gelegenheid om het rapport (lagere school)
of een prijs (kleuterschool) af te halen. Tussen 18.00 en 21.00 uur staat
de klasdeur open. Vrije toegang, zonder afspraak!
De ouderraad zorgt voor het vakantieterras (= een aangename verfrissing
op de speelplaats)!
Einde schooljaar activiteiten:

Vrijdag 21 juni om 19.00 uur:
afscheidsreceptie voor L6

maandag 24 juni om 18.30 uur:
diploma-uitreiking voor K3

Woensdag 26 juni om 10.45 uur:
viering vrijwilligers

Woensdag 26 juni tussen 18.00—21.00 uur: afhalen rapport / prijs

Nieuws uit de Larumse gemeenschap
KKJW Larum:
SING ’n SWING in Lerrem op zaterdag 22 juni in de tuin van Larum.
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

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

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
NM: L6 fietsexamen in Larum

L2 sportdag Bogaard
09.25 uur: zwemmen L5-6

L6 OVSG-toetsen
L6 OVSG-toetsen
L1sportdag Bogaard
12.50 uur: zwemmen L3-4
Juf Marina op navorming MOEV
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L6 OVSG-toetsen
08.45 uur: K3 zwemmen

TEAMVERGADERING
VM: L5 bedrijfsbezoek UMICORE
19.00 uur: afscheidsreceptie L6

18.30 uur: diploma-uitreiking K3

Sportdag SBS Geel L6
L3-4: fietsdag
Sportdag Bel L5-6
L3-4: vissen

10.45 uur: viering vrijwilligers

18.00—21.00 uur Oudercontacten
09.25 uur: zwemmen L5-6
09.10 uur: zwemmen L3-4

11.50 uur: einde schooljaar

