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Jaarthema:  dromen geven licht 
 

Afsluiting eerste trimester 
Dat ons leven wordt beïnvloed door corona, mogen we allen dagelijks ondervinden. Ieder gaat 
daarmee om op zijn/haar eigen manier. En dat mag. 
We trachten, als school, de maatregelen te volgen IN de school. Ook dat wordt niet door iedereen 
hetzelfde ervaren. En ook dat kan. 
Elke mens heeft zijn eigen gevoelens en gedachten. Dat respecteren we best! 
 
De regering besliste om de kerstvakantie één week vroeger te starten, vanaf 20 december. Dat 
zal ook zo doorgaan. Dit om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.  
En daar gaat het om. 
 
Dat dit alles, stilaan grote impact heeft op ons emotioneel welbevinden, wordt ook meer en meer 
duidelijk. En niet alleen emotioneel, ook fysisch. We tellen vandaag 6 afwezige leerkrachten… 

Mogen we stilaan beginnen dromen van wat meer licht? 

 
Welkom aan nieuwe kinderen! 
Maandag 10 januari 2022 heten we welkom aan Thalia, Titus, Cilou en Raphaël in de groene 
klas.    
Dinsdag 1 februari start Auréline in de groene klas. 
We hopen dat ze (en hun ouders) zich snel thuis  zullen voelen in onze school. 
 
 

BIKE2SCHOOL 
Tot op heden 2153 bucks. In totaal is er al 4971 km gefietst en 3022 km 
gewandeld. We spaarden 1561 kg CO² uit. 
 
 

 

Geboren in 2020? Aanmelden vanaf 10 januari  
➢ De voorrangsgroep (broers en zussen of kinderen van personeel) kunnen zich aanmelden 

via het aanmeldingssysteem vanaf 10 /01 t.e.m. 25/01.  
Vergeet dit zeker niet te doen!  
 

➢ Aanmeldingen van kinderen buiten de voorrangsgroep starten op 
28/01.  
Je krijgt hiervoor vanuit de stad Geel nog een flyer in de brievenbus.  

Indien je niet in Geel woont, dan kan je bij ons een flyer bekomen. 

5 / 2021-2022 
   
16/12/2021 

NIEUWSBRIEF 
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Nieuws uit Larum 
 

Intensief mediagebruik en kinderen 
Een avond voor ouders 

 
Kinderen, tieners en hun smartphone. Ze lijken soms wel met elkaar vergroeid. 
Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel: wat trekt hen 
daar precies in aan? Ze gamen, chatten en surfen dagelijks. Houdt dit gevaren in? 
Het is alvast een zorg voor vele ouders. Ze vragen zich af of ze toezicht moeten 
houden? Maar, hoe doe je dat als ze hierover moeilijk doen of zich terugtrekken 
op hun kamer? Kunnen we een filter installeren om ongepaste inhoud te weren? 
Of, blijft spreken met je kinderen de beste weg?  

 

Digisaurus: 
Kwb Larum organiseert hierover een avond op 20 januari. De organisatie Digisaurus komt langs met hun ervaring en kennis om 
te vertellen, maar ook om te luisteren naar wat bij ouders leeft. Tijdens deze avond staat Digisaurus stil bij de aantrekkingskracht 
van games, sociale netwerken, vloggers ... . Ze geven je tips hoe je jouw kinderen én jezelf 'mediawijzer' kan maken. 
 

Praktisch: 
Donderdag 20 januari,   20 uur,  Parochiezaal Larum, St. Corneliusstraat 8, Larum 
 

Deelname: 
• Inschrijven via: 

o kwbgeellarum@gmail.com  
o of via de knop op de website www.kwb-larum.be  
o Via de QR-code 

• Gratis deelname. 

• Info: 0475 85 62 29  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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Januari 2022 
zaterdag 1  

zondag 2  

maandag 3  

dinsdag 4  

woensdag 5  

donderdag 6  

vrijdag 7  

zaterdag 8  

zondag 9 Einde kerstvakantie 

maandag 10  

dinsdag 11  

woensdag 12        20.00 uur: ouderraad 

donderdag 13 VM: Hilde EHBO    Jinske op navorming 

vrijdag 14      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 15  

zondag 16  

maandag 17  

dinsdag 18      VM: Dirk EHBO   
   NM: L6 techniekkoffer schilderen KOGEKA (in school) 

woensdag 19      NM: trefbal voor L3-4 

donderdag 20 VM: K3 zwemmen 

vrijdag 21      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 22  

zondag 23  

maandag 24  

dinsdag 25 TEAMVERGADERING 

woensdag 26  

donderdag 27  

Vrijdag 28      VM: L1-2 zwemmen 

Zaterdag 29  

zondag 30  

maandag 31  
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Februari 2022 
dinsdag 1  

woensdag 2  

donderdag 3 VM: K3 zwemmen 

vrijdag 4       VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 5  

zondag 6  

maandag 7  

dinsdag 8  

woensdag 9        20.00 uur: ouderraad 

donderdag 10  

vrijdag 11       VM: L1-2 zwemmen 

      NM: L6 dagje Middelbaar GOGeel 

zaterdag 12 VALENTIJNSFUIF  - ouderraad 

zondag 13  

maandag 14 K1: ouders met kleuter naar CLB 

dinsdag 15      L5: 10.45 uur auteurslezing Karin Jacobs 

woensdag 16 KIJKMOMENT KO 

donderdag 17 VM: K3 zwemmen       TEAMVERGADERING 

DIKKE TRUIENDAG 

vrijdag 18       VM: L1-2 zwemmen 

      NM: Dirk navorming 

zaterdag 19  

zondag 20 WAFEL EN PIZZAVERKOOP - ouderraad 

maandag 21       Start stage L3 

dinsdag 22  

woensdag 23       NM: netbal 3-3 voor L5-6 

donderdag 24     M.D.O. 

vrijdag 25 Kleuters naar KIDOE    VM: L1-2 zwemmen 

Zaterdag 26  

zondag 27  

maandag 28 Start krokusvakantie 
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