
 
 

 

 
 
SBS Larum     Larum 9          2440 Geel           014 566480               sbs.larum@geel.be         www.larum.sbsgeel.be  
 

 

 

Coronamaatregelen:  Alle coronamaatregelen in 18 talen via deze app ‘crisis information translated’ 
 

Hert op de speelplaats 
Woensdag 21 april werden de kleuters (in de rij op de speelplaats) verrast door 
“een jong hert”. Na enkele bewegingen op de speelplaats botste het hert tegen 
een raam. 
Licht gekwetst aan de snuit, moest het, al liggende, recupereren! Ondertussen 
keken alle kinderen vanachter de ramen naar het hert. Zij mochten niet op de 
speelplaats om het hert niet meer stress te bezorgen. 
Na een telefoontje van juf Bieke aan “Wildlife Taxi Team Midden-Kempen” kwam 
een medewerker om het jonge hert op te laden. Zij hebben het verder verzorgd 
én nadien, gezond en wel,  losgelaten in natuurgebied! 
Wat een belevenis! 

 

Buitenlesdag 29 april 
In die week lazen we in alle klasbubbels buiten voor. Sommige klassen bleven 
in de tuin van de school, andere klassen trokken naar de pastorietuin,...  
We willen hiermee aandacht besteden aan zoveel mogelijk buiten lesgeven als 
dat kan.  
Hoe meer frisse buitenlucht, hoe beter  voor de kinderen.  

 
Wist je dat ze in de oranje klas een reis rond de wereld maken? 
Ze werken het leuke thema "andere nationaliteiten en landen" uit. De 
kleuters en - /of ouders, grootouders, familie met een ander geboorteland 
worden eens extra in de kijker gezet.  Deze kleuters mogen in de klas iets 
vertellen of tonen van dat land. Ook al kunnen we nu niet echt reizen, de 
kapoentjes van de oranje klas ontdekten alvast heel wat over andere 
culturen... 

 
Week van de dankbaarheid. 
De kleuterjuffen waren heel "dankbaar" voor de mooie gezinsfoto's die ze ontvangen hebben. Hebben 
jullie ze al eens bewonderd aan de schuiframen? Hopelijk waren jullie even "dankbaar" met de mooie 
geknutselde werkjes die jullie kapoenen mee naar huis brachten. 

 
Overgang kleuter → lager: Integratie in het 1ste leerjaar 
Na Hemelvaart starten we in de 3de kleuterklas met integratiemomentjes. Ze mogen al eens gaan proeven 
van alle leuke dingen die er vanaf september in het 1ste leerjaar te beleven zijn.  
Op deze manier zal de "grote" stap alvast voor wat minder spanning zorgen... 

9 / 2020-2021 
   
07/05/2021 

NIEUWSBRIEF 
JAARTHEMA: IK LUISTER MET MIJN HART 
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Herinrichting kleuterspeelplaats 
De beide toestellen (slakkenhuis en openklas) zijn in volle opbouw. Het belooft knap te 
worden! We streven ernaar eind mei alles klaar te hebben.  
Op de facebookpagina van de ouderraad vind je fotomateriaal. 

 
Fietsexamen L6 

Onze zesdeklassers leggen op dinsdagnamiddag 25 mei een fietsproef af, in het 
centrum van Geel. Dit met ondersteuning én begeleiding van de stad Geel en 
vrijwilligers. Het is een uitgestippelde route, die ieder zelfstandig volgt.  
Op verschillende punten op de (blauwe) route, worden ze dan beoordeeld door een 
vrijwilliger.  
Deze route kan steeds ingeoefend/voorbereid worden, mits ze permanent 
aanwezig is in het straatbeeld van het centrum van Geel. 

Via dit examen wensen we de kinderen goed voor te bereiden op hun dagelijkse rit vanaf volgend 
schooljaar… 
 

GEZOCHT: vrijwillig “gemachtigd toezichter” schooljaar 2021 - … 
Voelt u zich geroepen of kent u iemand die dit wenst te doen (voor één dag of 
meerdere dagen), graag een seintje aan de school a.u.b. 
Van 08.20 – 08.40 uur wordt deze toezichter verwacht.  
 
We leven mee met de familie van … 
- Mauro en Nora, waarvan hun “moeke Mol” is overleden 
- Jef, Jozefien en Fik, waarvan hun “moeke Geel” is overleden. 
Wij bieden hen onze oprechte gevoelens van medeleven aan. 
 

Schoolreizen en -uitstappen 
De volgende uitstappen zijn gepland: 
- Maandag 10/05/21: schoolreis kleuters naar “De kloek” 
- Dinsdag 11/05/21: schoolreis L1-2 naar “speelstad”  
- Vrijdag 28/05/21:  schoolreis L3-4-5-6 naar Bobbejaanland  ??? 
- Woensdag 16/06 t.e.m. vrijdag 18/06/21 L3-4 op driedaagse naar Mechelen → gaat door! 
- Donderdag 17/06 en vrijdag 18/06/21:  L1-2 op tweedaagse naar Westerlo → gaat door! 
 
Kalender 
U merkt aan onze kalender dat er nog weinig “rest”… Als de coronamaatregelen meer zullen toelaten, passen 
we aan. 

 
Maar er komt licht in de duisternis, 
er zijn al vele moekes, vakes, oma's.... gevaccineerd  
en de vaccinaties lopen momenteel zeer vlot. 
 
K2 heeft zich alvast opgegeven als vrijwilligers  "SUPERHELDEN" 
 

 

 

Pedagogische studiedag: Woensdag 12 mei 
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Nieuwe schooluren schooljaar 2021-2022 
 

Beste ouder, 

 

Volgend schooljaar zullen de schooluren wijzigen. Aan dit besluit ging een lang proces vooraf. Samen met de 

burgemeester, de schepen van onderwijs, alle directeurs van de stedelijke basisscholen en het diensthoofd stedelijk 

onderwijs werden verschillende scenario’s onderzocht en afgewogen. Ook werd meermaals input gevraagd aan de 

schoolteams. 

 

We vinden het belangrijk om jullie duidelijk te informeren over het nieuwe uurrooster en toe te lichten waarom we 

hiervoor kiezen. We begrijpen bovendien dat zo’n wijzigingen ook gevolgen kunnen hebben voor jullie 

thuisorganisatie. We hopen dat jullie op deze manier tijdig op de hoogte zijn, zodat jullie nog eventuele 

voorbereidingen kunnen treffen voor 1 september.  

 

Bedankt alvast voor jullie begrip en flexibiliteit. Met vragen kan je uiteraard altijd bij de directeur terecht.  

 

Het nieuwe uurrooster 
 

• Vanaf 1 september 2021 zullen we onderstaande schooluren hanteren. Dit uurrooster geldt voor elke 

schooldag. Enkel op woensdag eindigen de lessen voor de middagpauze. 

 

• De les start dagelijks om 8u45. Vanaf 8u30 kan je kind al op de school terecht.  

 

• De school eindigt om 15u15. De schoolpoort sluit om 15u30. 

 

LAGERE SCHOOL    KLEUTERSCHOOL 
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Voordelen nieuwe uurrooster 
 

Concentratie van leerlingen in de voormiddag optimaal benutten 

De aandacht van kinderen daalt vaak naarmate de dag vordert. Door 4 lestijden in de voormiddag te plaatsen, 

kunnen we de meeste leerstof verwerken in de periode waarin de concentratie van de leerlingen het hoogst is. 

 

Kinderen minder belasten door de lestijden evenredig te verdelen over de schoolweek 

Met dit uurrooster maken we elke schooldag even lang, met uitzondering van woensdag uiteraard. Zo vermijden we 

lange lesdagen, die vaak minder productief zijn. 

 

Dagelijks dezelfde start- en eindtijden zorgt voor duidelijkheid 

Elke schooldag start en eindigt op hetzelfde moment. Ook op woensdag eindigt de voormiddag, net als op de andere 

dagen, om 12u20. We zijn ervan overtuigd dat dit voor duidelijkheid en rust zorgt, zowel voor kinderen als voor 

ouders.  

 

Niet te lange middagpauze leidt tot minder pestgedrag en conflicten 

’s Middags uitgebreid spelen en uitwaaien is heel belangrijk om het hoofd leeg te maken. De middagpauze extra lang 

rekken, blijkt echter niet veel meerwaarde meer op te leveren. Integendeel. Bij een lange middagpauze gaan 

kinderen zich sneller vervelen. Verveling leidt dan weer vaker tot pestgedrag en conflicten. Dit willen we uiteraard 

vermijden. De ervaring leert dat een middagpauze van 60 minuten ideaal is. 

 

Uurroosters van personeelsleden kunnen beter op elkaar afgestemd worden 

Niet alle juffen en meesters werken voltijds. We proberen de lessenroosters van de leerkrachten zo goed mogelijk in 

elkaar te passen zodat alle klassen de hele week optimaal les krijgen. We slagen hier ieder jaar weer in, maar het is 

zeker niet eenvoudig. De dagen indelen in 4 lestijden in de voormiddag en 2 in de namiddag moet ervoor zorgen dat 

we in de toekomst steeds een goede puzzel kunnen blijven leggen. 

 

Personeelsleden beter inzetten op verschillende stedelijke scholen  

Verschillende personeelsleden werken op meerdere stedelijke scholen. Doordat enkele schooluren sterk afwijken, is 

het nu soms moeilijk om opdrachten aan verschillende scholen op één dag te combineren. Dit is niet enkel vervelend 

voor de leerkracht. De onnodige stress die dit met zich meebrengt, komt ook de onderwijskwaliteit niet ten goede. 

Door op alle stedelijke scholen nu dezelfde schooluren te gebruiken, is dit probleem van de baan.  

 

Evaluatie volgend schooljaar 
 

Dit uurrooster is een hele verandering voor alle betrokkenen. We willen dit dan ook grondig evalueren in de tweede 

helft van volgend schooljaar. Hierbij zullen we luisteren naar de ervaringen van zowel leerlingen, personeelsleden als 

ouders.  

 

Aansluiting voor- en naschoolse opvang 
 

De Bengelbende sluit naadloos aan bij deze nieuwe regeling. 
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Mei 
 

ZATERDAG 8  

ZONDAG 9  

MAANDAG 10 
     L4 naar Villa Pila 
K.S. SCHOOLREIS   L2: stagiaire 

DINSDAG 11 
     NM: L3-4 zwemmen 
     L1 - L2: SCHOOLREIS  

WOENSDAG 12 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
DONDERDAG 13 Hemelvaartdag 

VRIJDAG 14 Brugdag 
ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17 
KO + K2: stagiaire deze week  
    NM: L3 cultuurvoorstelling in open lucht 

DINSDAG 18 
    VM: L4 cultuurvoorstelling in open lucht 
    NM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 19  

DONDERDAG 20 
    NM: L5-6 zwemmen   
    L6: Peiling wiskunde afname 

VRIJDAG 21  

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23 Pinsteren 
MAANDAG 24 Pinkstermaandag 

DINSDAG 25 
KO: stagiaire deze week  NM: L3-4 zwemmen 
     L2: stagiaire in de klas (t.e.m. 28/05) 
     L6 NM: fietsexamen in stad Geel 

WOENSDAG 26  

DONDERDAG 27 
    NM: L5-6 zwemmen    
     16.00 uur: teamvergadering 
    VM: L6 latijnse les 

VRIJDAG 28 
    L3 t.e.m. L6 schoolreis Bobbejaanland ??? 
    L2 Laure D. op nascholing 

ZATERDAG  29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 31     L2: stagiaire 
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Juni 
 

DINSDAG 1      NM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 2        20.00 uur ouderraad 

DONDERDAG 3      NM: L5-6 zwemmen 

VRIJDAG 4  

ZATERDAG 5  

ZONDAG 6  

MAANDAG 7  

DINSDAG 8      NM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 9  

DONDERDAG 10 
     NM: L5-6 zwemmen 
10.00 uur: Ko en K1 naar CC De Werft 

VRIJDAG 11  

ZATERDAG 12  

ZONDAG 13  

MAANDAG 14  

DINSDAG 15 
     NM: L3-4 zwemmen   
      16.00 uur: teamvergadering 

WOENSDAG 16 
     L3-4: driedaagse Mechelen 
     L1-2: sportdag Bogaard 

DONDERDAG 17 
     L3-4: driedaagse Mechelen 
    L1-2: tweedaagse Boswachtershuis Westerlo 
     NM: L5-6 zwemmen 

VRIJDAG 18 
     L3-4: driedaagse Mechelen 
    L1-2: tweedaagse Boswachtershuis Westerlo 

ZATERDAG 19  

ZONDAG 20  

MAANDAG 21  

DINSDAG 22      NM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 23 10.45 uur: Viering vrijwilligers L1-2 zwemmen 

DONDERDAG 24 VM: K3 zwemmen 

VRIJDAG 25      L5-6: sportdag 

ZATERDAG 26  

ZONDAG 27  

MAANDAG 28  

DINSDAG 29  

WOENSDAG 30  

 
Vriendelijke groeten,   Hou het veilig, alles komt goed… 
 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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