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Jaarthema:  dromen geven licht 
 

Welkom aan 

- KO: Jade, Jaklien, Noor, Liam, Evelyne en Matz zijn ingestapt na de paasvakantie. 
- Ege (K2) en Beril (K3) zijn woensdag 4 mei ingestapt. 
We hopen dat ze zich snel goed zullen voelen in onze school.  

 
Fietsexamen L6 

Onze zesdeklassers legden op dinsdagvoomiddag 3 mei een fietsproef af, in 
het centrum van Geel. Dit met ondersteuning én begeleiding van de stad 
Geel en vrijwilligers. Het was een uitgestippelde route, die ieder zelfstandig 
volgt.  
Op verschillende punten op de (blauwe) route, werden 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… 
 
Sportdag kleuters 
Donderdag 12 mei sporten de kleuters in de school! Best doen ze dan sportieve kledij aan! 
 
 
 
 
 

 
Zondagnamiddag 22 mei: SCHOOLFEEST 

 
We kijken uit naar een “gewoon”, maar geweldig schoolfeest! 
 
Om het veilig te houden wordt de straat voor de school afgesloten (13.00 - 17.00 uur) voor 
doorgaand verkeer. 
 
Programma 

- 13.30 uur optredens kinderen (én leerkrachten?) op podium 
- 15.00 uur randanimatie / optreden Harmonie Larum 
- 15.00 - 18.00 uur: frietjes → inschrijvingsformulier https://sbslarum.page.link/smullen  
- 18.00 uur  afsluiten schoolfeest 
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Woensdag 25 mei: LOKALE VERLOFDAG 
 
Fiscaal attest 
U ontvangt (via mail) zeer binnenkort een fiscaal attest betreffende de middagopvang. 
 
BIKE2SCHOOL – dubbele punten in mei 
Tot op heden 5005 bucks. In totaal is er al 11007 km gefietst en 7850 km 
gewandeld. We spaarden 3682 kg CO² uit. 
 
Schoolfotograaf 

De foto’s zijn genomen. De kinderen hebben zich van hun mooiste kant 
getoond! 
De fotograaf voorziet (wegens grote drukte) dat er besteld kan worden vanaf 18 
mei. U ontvangt dan de nodige documenten. 
Levering van deze bestellingen, gebeurt vanaf midden juni. Zo is eind juni alles 
afgerond. 

 
Oudercontacten 
Als afsluitend oudercontact verkiezen we om u fysiek te mogen ontmoeten. 

- Zaterdag 25 juni: voor de ouders van de lagere schoolkinderen. 
- Woensdag 29 juni: voor de ouders van de kleuters. 

We bezorgen u binnenkort een uitnodiging via smartschool. 

 
K3 feest én L6 afscheidsmoment op vrijdag 24 juni   
- 18.00 – 19.30 uur: kleuters van K3 + ouders (geen broers of zussen).  

* Kleuters ontvangen een “diploma” en vieren feest. 
- 19.30 uur – 22.00 uur: kinderen van L6 + ouders (geen broers of zussen).  

 
Levensbeschouwelijke keuze veranderen voor schooljaar 2022 - 2023 
Ouders die een andere keuze willen maken voor volgend schooljaar kunnen dit. Het document is 
te verkrijgen bij Rosette of de directeur.  
U bezorgt het ingevulde én ondertekende document terug aan de school, ten laatste op woensdag 
29 juni. Nadien kan er niet meer veranderd worden. 
 
Vooruitblik 2022 – 2023 
- Maandag 3 oktober: lokale verlofdag  
- Woensdag 12 oktober: pedagogische studiedag 
- Woensdag 15 maart: lokale verlofdag 
- Woensdag 17 mei: lokale verlofdag 
- Nog te bepalen:  resterende pedagogische studiedagen 
 
Onthardingsproject lagere school speelplaats 
Het plan is er, het geld is ter beschikking, … maar de organisatie kampt met (personeels)problemen. 
De stad Geel onderzoekt of het project via een andere mogelijkheid ‘sneller’ kan worden 
gerealiseerd. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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Mei 2022 
zondag 1  

maandag 2       stage L3 

dinsdag 3       VM: L6 VERO (fietsexamen) 

    Schoolfotograaf 

woensdag 4     schoolfotograaf 

donderdag 5 VM: K3: tuinproject    VM: L3-4 zwemmen 

      L5: STEM atelier GOGeel 

vrijdag 6       VM: L5-6 zwemmen 

      NM: L5: auteurslezing 

zaterdag 7 14.00 uur: Eerste communieviering in Larum 

zondag 8  

maandag 9  

dinsdag 10 Lien en Laure D. mentoropleiding  TEAMVERGADERING 

woensdag 11  

donderdag 12 K.S. sportdag in school   VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 13       VM: L5-6 zwemmen 

   Growing wings VM L3-5   NM:L4 (in muziekklas) 

zaterdag 14  

zondag 15  

maandag 16       stage L3 

dinsdag 17       stage L3 

woensdag 18 KIJKMOMENT KO    stage L3 

donderdag 19       VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 20       VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 21  

zondag 22 SCHOOLFEEST 
maandag 23  

dinsdag 24 SCHOOLREIS kleuterschool: De Kloek  

     SCHOOLREIS L1-2-3-4: Toverland 

     SCHOOLREIS L5-6: Ardennen + Bokrijk 

woensdag 25 Lokale vrije dag = GEEN school 

donderdag 26 OHH vrijaf 

vrijdag 27 vrijaf 

zaterdag 28  

zondag 29  

maandag 30  

dinsdag 31      L6 naar Brussel (trein) 
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Juni 2022 
woensdag 1        20.00 uur: ouderraad 

donderdag 2 Marina naar MOEV apotheose VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 3      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 4  

zondag 5  

maandag 6 Pinkstermaandag = GEEN school 

dinsdag 7      L4 naar Villa Pila (met bus) 

woensdag 8  

donderdag 9      VM: L3-4 diplomazwemmen 

vrijdag 10      VM: L5-6 diplomazwemmen 

zaterdag 11  

zondag 12      VM: Lentefeest 

maandag 13  

dinsdag 14  

woensdag 15  

donderdag 16      VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 17      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 18  

zondag 19  

maandag 20  

dinsdag 21 TEAMVERGADERING 

woensdag 22 11.30 uur: Viering vrijwilligers 

donderdag 23      VM: L1-2 sportdag De Bogaard 

     Rapporten meegeven L1→ 5 

     VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 24 18.00 uur K3 feest   VM: L1-2 zwemmen 

     L5-6 sportdag ‘de Volmolen’ 

     19.30 – 22.00 uur: L6 proclamatie 

zaterdag 25      L.S. Oudercontacten 

zondag 26  

maandag 27      L6: sportdag Geelse scholen 

dinsdag 28      L3 + 4: vissen 

woensdag 29 K.S. oudercontact 

donderdag 30 Laatste schooldag 
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