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jaarthema:

Vele pluimen maken sterke vleugels

Met de eerste schooldag eindigde een plezierige vakantieperiode voor onze
kinderen. Met volle moed trokken ze naar school.
De vele vlaggetjes en ballonnen die de mensen van de ouderraad hebben
aangebracht, zorgden voor een feestelijk onthaal.
De kinderen werden getrakteerd op een zomers ijsje (bedankt ouderraad).
Een klasoverschrijdende activiteit rondde deze schooldag mooi af.
We startten met 82 kleuters en 174 lagere schoolkinderen.
Bedankt voor dat vertrouwen en welkom aan iedereen en speciaal aan de
nieuwe kinderen en ouders die voor het eerst op onze school zijn.
GROEN: Olivier, Nerile, Sam, Andres , Aiden
ORANJE: Ilayza
L3: Lewis
Personeelsnieuws

KLEUTERSCHOOL
•

Kinderverzorgsters: op maandag komt Greta Maes, op donderdagvoormiddag Anja Van Hout.

LAGERE SCHOOL
•
Zorgondersteuning door juf Laure D. en juf Helga. In de klassen met coteaching gebeurt de zorg voornamelijk door beide leerkrachten.
•
Juf Hildegarde én juf Helga coördineren deze zorg.
•
Juf Laure D. voert ICT-taken uit.
•
Juf Valérie Clissen geeft de zedenleerlessen.
Wij wensen alle juffen én meesters een goede start en een aangenaam, leerrijk en positief schooljaar toe!
Infoavonden voor ouders
Het is een goede gewoonte om bij aanvang van het schooljaar de ouders uit
te nodigen op de school. Aanvang om 19.30 uur in de klas.
•
Lagere school: woensdag 4 september.
•
Kleuterschool: donderdag 5 september (NIET voor de instappers)
—>de ouderraad biedt de “kleuter”ouders een drankje aan
Er is geen toezicht voorzien voor kinderen tijdens deze momenten.
Ouderraad
De ouderraad heeft op woensdag 11 september haar ALGEMENE startvergadering. Voor hen die graag aansluiten een uitgelezen moment om even kennis
te komen maken.
Iedere ouder is uitgenodigd om 20.00 uur.

Wijziging lessenrooster vrijdagnamiddag

Op vrijdagmiddag hervatten de lessen om 13.05 uur (i.p.v. om 13.00 uur). Ook
de speeltijd zal van 14.20—14.35 uur doorgaan. Einde van de school blijft
15.00 uur.

Allerlei

* Telefoonnummers, adressen, gezinssamenstelling,…
misschien is er sinds vorig jaar alweer iets gewijzigd. Tijdens de infoavond
heeft u de gelegenheid om de inlichtingenfiche eventueel aan te passen.


Om de administratie te vereenvoudigen en u als ouders de mogelijkheid te bieden u duidelijker uit te spreken over wat u al dan niet extra
wenst te bestellen via de school, werken we net als vorig schooljaar met
een invulblad. Om de bestelling vlot te laten lopen, stellen wij het op prijs
als u ten laatste vrijdag 6 september het bestelblad weer mee naar school
geeft.


Traktaties in de klas dienen eenvoudig, uit de hand te eten,
zonder voorbereidingstijd, te zijn. Ook enkel voor de kinderen van de eigen klas a.u.b.


Infobrochure / schoolreglement
Deze worden enkel DIGITAAL ter beschikking gesteld op onze website.
Deze infobrochure is een verlengstuk van het schoolreglement dat u bij de
inschrijving kreeg. Daarom ontvangt u ook een brief die u handtekent voor
akkoord.
Het schoolreglement onderging een jaarlijkse update, goedgekeurd door
schoolraad en schoolbestuur.


Afwezigheden van leerplichtige kinderen (niet voor kleuters!)
Alle kinderen krijgen een knipblad mee met vier ‘afwezigheidsattesten wegens ziekte’ die u als ouders zelf kunt invullen als de ziekteperiode drie
kalenderdagen of minder bestrijkt. De precieze regelgeving leest u in de
infobrochure. Volg dit in het belang van uw kind en uzelf correct op a.u.b.


Sport op school
Net als de voorbije jaren gaan we dit jaar in op een aanbod van de Geelse
Sportdienst. Gemiste beurten worden niet verrekend mits een doktersbriefje van meer dan één week voorhanden is.


Studie- en schooltoelagen
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf schooljaar 2019-2020 hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Er
wordt optimaal voorzien in een automatische rechtentoekenning. Voor een
kind dat al gekend is binnen het Groeipakket worden de rechten automatisch onderzocht en toegekend.
•

SMARTSCHOOL
We wensen de communicatie met jullie, ouders, te verbeteren. Dit door
het verminderen van het aantal communicatiekanalen.

foto’s verschijnen enkel nog in “fotoalbum”. Per klas is er een map
aangemaakt, die door de juf/meester wordt ingevuld.

Mails aan de juf/meester gebeuren bij voorkeur via “berichten”.
Hier kruis je de gewenste leerkracht aan. Je mag een antwoord verwachten binnen redelijke termijn. ‘s Avonds, in weekend / verlof kan
een antwoord wat langer op zich laten wachten.

Afspraak maken voor een oudercontact (rapportbespreking) zal
ook via smartschool gebeuren. De werkwijze zal tegen dan toegelicht worden.

Ideaal zou zijn mochten we alle “briefwisseling” tussen school en
ouders via de berichten van smartschool kunnen laten verlopen. Dit
zal dit schooljaar nog even “dubbel” (smartschool/papier) verlopen,
als overgangsjaar.

We starten eveneens met het invullen van de kalender.
We zien dit schooljaar als een “testjaar” en vragen daarom om het nodige
begrip voor mogelijke “missingen”. De bestaande kanalen blijven daarom
bestaan.

•

Briefwisseling vanuit de school
Zoals hiervoor gemeld blijft de “papieren” communicatie nog even verlopen.

Op WIT papier: dit is informatief

Op “GEKLEURD” papier: de school verwacht een antwoord/reactie
•

Kriebelteam
Vrijdag 13 september zal het kriebelteam in actie komen. Zij voeren enkel
een visuele controle uit.
•

BLIJ Nieuws bij
- Vince Van den Broeck, die er een zusje, Cilou, bij kreeg.
- Ezechiël, Zacharia, Nathanaël en Bérénice, die er een zusje Auréline, bij
kregen.
PROFICIAT.
PEDAGOGISCH
Duurzame school:
•
Tijdens de week van 16 tot 20 september zal juf Marina fietsbehendigheidsoefeningen uitvoeren tijdens de turnlessen. De kinderen
brengen dan best hun fiets mee die dag
•

Vrijdag 20 september komen zo veel mogelijk kinderen al stappend
of trappend naar school. Zij strappen, wat staat voor “veilig, gezond
en zelfstandig naar school komen”. Het dragen van het fluovestje
(en helm) blijft een aanrader!
De ouderraad zorgt voor een gezonde beloning. DANK U!

ZORG
juf Hildegarde (zoco)

Leerlingenraad: Ook onze kinderen hebben inspraak in de school.
In L3 - L4 - L5 - L6 worden de klasleeuwen (axenroos) voor de leerlingenraad verkozen. L1 en L2 brengen ook onderwerpen aan.
Juf Tine en juf Fien begeleiden de leerlingenraad.
Sociale vaardigheden—axenroos

Tijdens de maanden september en oktober staan volgende axen in de kijker:
•
de pauw
Ik ben bijzonder
•
de wasbeer.
We geven iedereen een kans!

Vriendelijke groeten,
Namens het schoolteam,

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

Guy Willems, directeur

September

Kleuters

Lagere school

ZONDAG

1

18.30 uur: versieren school door ouderraad
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15.45 – 17.15: IPOC
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG co-teaching en kinderyoga

DONDERDAG
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Scholencross

VRIJDAG
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ZATERDAG
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De Werft kleurt GEEL te Larum

ZONDAG
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De Werft kleurt GEEL te Larum

MAANDAG
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19.30 uur: infoavond lagere school
19.30 uur: infoavond kleuterschool

15.45 – 17.15: IPOC
L3 - L4 Sportdag in Axion
20.00 uur: ouderraad
Kriebelteam in actie

16.00 uur: TEAMVERGADERING
L6 verkeersdag te Laakdal
NM: Zwemmen L3 - L4
15.45 – 17.15: IPOC
L5 sportdag SG Geel
Boerderijbezoek voor K.S. en L3-4

Scholencross

oktober

Kleuters

Lagere school

DINSDAG
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WOENSDAG
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DONDERDAG
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Vierdaagse L5-6
NM: Zwemmen L3 - L4
15.45 – 17.15: IPOC
Vierdaagse L5-6
20.00 uur: ouderraad
Vierdaagse L5-6
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Vierdaagse L5-6
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ZONDAG
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Harmoniefeesten
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NM: Zwemmen L3 - L4
VM: Zwemmen L5 - L6

Chiro
NM: Zwemmen L3 - L4
16.00 uur: teamvergadering
15.45 – 17.15: IPOC
MOEV voetbal 4-4 (L3-4-5-6)
12.50 uur: Joetz L6
10.35 uur: Joetz in L1
VM: Zwemmen L5 - L6

EETFESTIJN
VM: KO en K1 naar CC De Werft
NM: Vrij zwemmen L3 – L4
15.45 – 17.15: IPOC
Grootouderfeest

Herfstvakantie

VM: Vrij zwemmen L5 - L6

BERICHT VAN ONZE OUDERRAAD

Warme oproep!
De ouderraad doet een warme oproep aan alle ouders die hun schouders mee onder de werking van de ouderraad willen zetten. Enkel met voldoende enthousiaste, actieve leden kunnen we ervoor zorgen dat de huidige
werking behouden blijft en extra’s voorzien voor onze kinderen.
Dit kan als:

•

Actief lid

Buiten de vergaderingen – 1x per maand - en de diverse activiteiten waaraan je enkel actief meewerkt als het je
past, staat de ouderraad vooral garant voor heel veel toffe contacten met zowel leerkrachten als andere ouders.

•

Helpende hand

Tijdens het schooljaar organiseert de ouderraad heel wat activiteiten en daarvoor is alle extra hulp meer dan
welkom!

Een greep uit de activiteiten waarvoor hulp nodig is:
Eetfestijn
Kinderdisco / wintercafé
Schoolfeest
Pizza en wafel verkoop

We nodigen jullie dan ook graag vrijblijvend uit op onze startvergadering van het schooljaar op
woensdag 11 september om 20.00 uur in de leraarskamer.
Ook helpende handen zijn meer dan welkom om zich hier te komen aanmelden.

Alvast tot dan!

De ouderraad

