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21/10/2020: Update CORONAMAATREGELEN
•

Aangezien scholen overschakelen naar “code oranje”, hanteren we extra maatregelen. Deze
werden via smartschool gecommuniceerd.
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-en-buitengewoon-basisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
✓ TIP: gezien de wijzigingen soms dagelijks gebeuren, is het aan te raden om bovenstaande
links te volgen. Die zijn up-to-date.
•

Ventilatie / verwarming: gezien we veel ventileren, kan het wat frisser in de klas worden. Gelieve de
kleding van je kind daarop te voorzien. Zoals bij het skiën: vele laagjes… zodat het vlot kan wisselen.

Welkom aan nieuwe kleuters!
Op maandag 9 november heten we welkom aan Josefine, Amber, Tiesj en Maxine. Zij vergroten het
instapklasje (groene klas).
In de blauwe klas stapt Faith in.
We hopen dat ze (en hun ouders) zich snel thuis zullen voelen in onze school.

Eerste rapport lagere school
Na de herfstvakantie (16/11) krijgen alle kinderen (lagere school) hun rapport mee!

DUURZAME SCHOOL:

•
Na de herfstvakantie start deze actie. We kunnen enkel stickers
geven wanneer de kinderen effectief in fluo (= 1 sticker)/ met een helm
(= 1 sticker) op naar school komen.
Stickers worden enkel uitgedeeld TIJDENS deze periode. Kaarten die niet
“vol” zijn, worden niet zomaar verder aangevuld (om toch maar te kunnen
genieten van de beloningen). M.a.w. er moet wel degelijk een intentie zijn
om te kunnen belonen.

• Speelplaatsherinrichting
Na een studiedag, een leerlingenraad en een navorming komen we stilaan tot een visie. Hoe zien wij onze
speelplaats? Wat is er nodig om een goede speelplaats voor onze kinderen te worden?
Ook de ouders werden bevraagd. We stellen vast dat er een grote eensgezindheid is, over de gewenste
speelplaatsen.

•

Bebat

We doen nog eens een warme oproep om gebruikte batterijen mee naar school te brengen. We recycleren
de batterijen en terwijl sparen we punten voor onze school. We doen dat het hele schooljaar lang.
Dus: wie nog batterijen heeft, breng ze zeker mee!
Dankzij deze inzamelingen, werd er spelmateriaal voor de “spelkoffers” aangeschaft (t.w.v. €250)!

Nieuwjaarsbrieven bestellen
Het is echt nog wel niet zo ver, maar we geven toch al een bestelstrookje mee met uw kind, wil het op 1
januari 2021 met een mooie nieuwjaarsbrief verschijnen.
Graag zouden we jullie bestelling ontvangen op donderdag 29 oktober om dan te kunnen bestellen bij de
uitgeverij.

LAGERE SCHOOL : Halloween
Op vrijdag 30 oktober mogen de kinderen verkleed naar school komen.
Maskers en attributen worden niet toegelaten. De jongsten onder ons schrikken al te veel van
die maskers. Attributen worden door velen vastgepakt en soms verkeerd gebruikt.
We willen het een LEUKE en voor iedereen AANGENAME dag maken.

Leeruitstappen in het thema “WEEK VAN HET BOS”
Deze worden helaas geannuleerd.
Meerdere klasgroepen samen kan niet meer. Contact met derden wordt zoveel mogelijk vermeden.

✓ Wandelingen per klas zijn nog mogelijk.
✓ Hiermee een oproep om met je kind(eren) een gezonde boswandeling te maken in het
weekend of tijdens het Allerheiligenverlof.
MOEV daagt ons uit voor een geweldige beleving!
Dit schooljaar zijn er 5 periodes waarbij men 1 of meerdere uitdagingen kan
aangaan. Waarom niet?
Zet je school in beweging! Kies voor extra bewegingskansen op school met
een hoge fun- én veiligheidsfactor.
De uitdagingen zijn zeker iets voor onze school. Want extra
bewegingsprikkels doen deugd in deze bijzondere tijden. Zo bezorgen we
onze leerlingen een schooljaar vol beweeg-, sport- en spelplezier.

LUUK daagt je uit!
De klassen kiezen zelf waarvoor ze zich wel engageren. Hoe meer uitdagingen ze
kiezen, hoe beter voor onze leerlingen! Goed voor hun gezondheid, voor het mentaal
welbevinden én hun concentratie nadien in de les.
Dans mee met de Jersualema, de danshit van het moment!
https://www.youtube.com/watch?v=P7gzv9q0_AA
Je kan thuis alvast meedoen met één van de leuke uitdagingen!

Rapportbespreking L1
Velen van ons herinneren het zich nog , voor sommigen is het toekomstmuziek, voor anderen realiteit … je
kindje in het eerste leerjaar!
Dat eerste rapport is een hele belevenis, we willen het dan ook graag met de ouders overlopen en samen
even stilstaan bij de vorderingen die hun kind maakte.
Ook de manier van werken en leren van het kind wordt besproken, en we maken ruimte voor de eventuele
problemen die de ouders zelf ondervonden bij het begeleiden van hun kind.
Deze bespreking DIGITAAL zal doorgaan op 17 en 18 november. Inschrijven voor de rapportbespreking
kan via Smartschool.

Ouderraad
•

dag van de leerkracht
Dankjewel ouderraad voor de fijne en lekkere attentie voor ons team!

•

Alle kinderen werden vandaag getrakteerd op een (gesponsorde) koek via de Ouderraad.

•

Zondag 25 oktober (tussen 13.00 en 15.00 uur) kunt u de koeken afhalen aan de trap van de inkom.
Mondmasker en social distancing verplicht a.u.b.

•

Na de herfstvakantie mag u gebruikte kleding, in een gesloten plastic zak, binnen
brengen. Best is om deze zak(ken) naast de deur van de berging te plaatsen.
Dan zetten wij ze binnen.
DANK U.

We leven mee met de familie van …
•
•
•
•

Amelie (L3) en Florian (L2), waarvan hun overgrootvader Jan Van Genechten is overleden
Bo (oranje klas), waarvan haar overgrootmoeder Josette Vanhoof is overleden.
Bram (L5), waarvan zijn grootvader Swa Huybrechts is overleden.
Jurre (L5), Jolle (L3) en Janne (oranje klas), waarvan hun overgrootmoeder Stieneke van Doninck is
overleden.
Wij bieden hen onze oprechte gevoelens van medeleven aan.

Vroege vogels
We merken dat er kinderen (vnl. L5-6) vanaf 08.10 uur op school, aan de fietsenrekken staan te
wachten. Mag ik vragen om uw kind pas vanaf 08.25 uur op school te laten toekomen a.u.b.
Wie vroeger is, moet naar de Bengelbende.

Nieuws uit de zorgwerking
Door de coronapandemie hebben wij het zorgoverleg dit schooljaar
anders georganiseerd.
Klasleerkrachten en co-teachers overleggen nu met de
zorgcoördinator, zorgteam zodra ze merken dat hun interventies,
binnen de differentiatie in de klas, niet meer voldoende zijn om
tegemoet te komen aan de noden van de leerling. We doorlopen de
twee fases, Fase 0 - Brede basiszorg en Fase 1 - Verhoogde zorg
doorlopen (zie afbeelding).
Leerkracht en zoco bekijken samen het leren op zich, maar hebben
ook oog voor het welbevinden van de kinderen. Ze zoeken samen
naar de juiste aanpak en ondersteuning voor welk ontwikkelings- of
leerdomein ook.
Soms zijn er meer maatregelen nodig of beschikken we niet over voldoende informatie om een kind te
helpen in deze fase 1 van het zorgcontinuüm. Dan stellen de leerkrachten een hulpvraag aan de
onthaalmedewerker van het CLB en volgt er een M.D.O.
We trachten op deze manier kort op de bal te spelen en een goed zicht te bewaren op de behoeften van de
kinderen en de leerkrachten.
De data van het MDO (1 of meer) worden nu maandelijks gepland, naargelang de behoefte van de
leerkrachten.

Wat is een M.D.O. ?
Dit is een multidisciplinair overleg. Dat betekent dat er mensen met verschillende expertise samenkomen
en eventueel een begeleidingsplan met redelijke aanpassingen of maatregelen opstellen. Meestal zijn dat
de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de onthaalmedewerker van het CLB en de directie. Ze bekijken
samen wie wat doet de komende tijd om aan de (leer)behoeften van het kind te voldoen.
Als de verhoogde zorg niet meer voldoende is, bespreekt de CLB-medewerker dit met het trajectteam van
het CLB. Nu zal een medewerker met meer expertise in het bedreigde ontwikkelingsdomein van het kind
ons mee begeleiden.
We komen dan in Fase 2 van het zorgcontinuüm: Uitbreiding van zorg.
Het CLB neemt de regie van de school over en neemt contact op met de ouders. Samen met alle partijen
wordt er eventueel een handelingsgericht traject opgestart.
Vanaf deze fase kunnen we ondersteund worden door leerkrachten vanuit het buitengewoon onderwijs. De
CLB-trajectbegeleider zal hiervoor een gemotiveerd verslag opmaken.
Onze school werkt samen met NOA (Netwerk ondersteuners Antwerpen).
Het netwerk helpt bij het verwezenlijken van inclusief onderwijs. Op onze school komen meester Bart en juf
Liene ondersteunen .
Indien het niet voldoende is om het kind verder te laten ontwikkelen in fase 2 en onderwijs nodig heeft op
een aangepast individueel niveau, dan schakelen we over naar
fase 3 van het zorgcontinuüm – het Individueel aangepast curriculum of IAC.
De clb-medewerker maakt een verslag op voor het Buitengewoon onderwijs.
Het kind krijgt een IAC op onze school of maakt de overstap naar het buitengewoon onderwijs of gaat naar
een andere basisschool.
Dat alles gebeurt altijd in overleg met de ouders en het kind, eventueel ook met externe begeleiders zoals
logopedist, kinesist,... Na een bepaalde periode volgt er telkens een evaluatie om te bekijken of de
ondersteuning voortgezet, bijgestuurd of stopgezet kan worden. Buiten dit zorgtraject kunnen jullie met een
hulpvraag - op welk tijdstip dan ook - terecht bij ons schoolteam, zorgcoördinator, directie of CLB.

WIJZIGING DATUM:

Pedagogische studiedag van woensdag 27/01/2021 → 03/02/2021.

Het is zover : de eerste welverdiende schoolvakantie is in aantocht.
Van maandag 2 november is de schoolpoort gesloten t.e.m. zondag 8 november.
Iedereen, groot én klein, mag genieten en relaxen, om nadien weer vol goede moed
en boordevol energie de school binnen te stappen.
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
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ZONDAG 1 – 8 november: herfstvakantie
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Wapenstilstand
VM: EHBO voor Dirk en Hilde
L3 en L4 naar het BOS (Prinsenpark)

L3: stagiaire

Unihockey – St.Aloysius (5-6) ???
16.00 uur: teamvergadering
L5-6: leeruitstap C-mine en planetarium

L1-2 zwemmen
L5: clb met vaccinatie mazelen/bof/rubella
K2-3: stagiaire
K2-3: stagiaire
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L1-2 zwemmen
20.00 uur ouderraad
VM: K3 zwemmen

K2: stagiaire
K3 stagiaire deze week
K2: stagiaire
L1-2 zwemmen

16.00 uur: teamvergadering
L3: stagiaire
L1-2 zwemmen
VM: K3 zwemmen

Kerstvakantie

JANUARI 2021
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10.00 uur: Ko en K1 naar CC De Werft ???
KO: KENNISMAKING nieuwe kleuters ???
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Pedagogische studiedag wordt verplaatst naar 03/02/2021
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Trefbal – St.-Aloysius (3-4) ???
L1-2 zwemmen
L3: stagiaire

16.00 uur: teamvergadering
L1-2 zwemmen

