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Jaarthema:  dromen geven licht 
 

Welkom aan 

KO: Tibo, Lena, Troi, Jul en Juline zijn ingestapt op 30 mei. Enkelen onder hun starten in 
september. 
We hopen dat ze zich snel goed zullen voelen in onze school.  

 
BLIJ Nieuws bij  

- Juf Kelly, die een zoon Lio op de wereld bracht 
- Annelore (K3), met de geboorte van broer Lennert. PROFICIAT 

 
Overlijdensberichten zullen niet meer worden weergegeven. Niet al deze 
berichten komen tot op school, waardoor dit onvolledig is. 
 
 

Schoolreis  / leeruitstap 
- L4 bezoekt “Villa Pila” op 7 juni. 
- L5-6 gaan (uitgesteld) op schoolreis op maandag 20 juni. 
- L6 bezoekt Brussel op 28 juni. De ouderraad betaalt het vervoer (trein). 
 
 

 

BIKE2SCHOOL - https://splash.buck-e.be/  
Jullie behaalden al 5743 bucks. In totaal is er al 12038 km gefietst en 8676 km 
gewandeld. We spaarden 4045 kg CO² uit. 
 

 
K3 feest én L6 afscheidsmoment op vrijdag 24 juni   
- 18.00 – 19.15 uur: kleuters van K3 + ouders   
- 19.30 uur – 22.00 uur: kinderen van L6 + ouders  
Broers of zussen die meekomen, zitten tijdens de presentatie naast de ouders..  

 
 
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. 

 

10 / 2021-2022 
   
03/06/2022 

NIEUWSBRIEF 

mailto:sbs.larum@geel.be
http://www.larum.sbsgeel.be/
https://splash.buck-e.be/


 
 

 

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

Laatste schooldag: donderdag 30 juni (tot 12.20 uur) 
We sluiten in een leuke en gezellige sfeer het schooljaar af. Tijdens een voormiddag trakteert de 
ouderraad op een verfrissend ijsje. Bedankt! 

 
 
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/Lies 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 
  
JAARTHEMA: “respect”. We voorzien tegen september een passende “slogan”. 
 
- Maandag 3 oktober:  lokale verlofdag  
- Woensdag 12 oktober:  pedagogische studiedag 
- Woensdag 18 januari 2023: pedagogische studiedag 
- Woensdag 8 maart:  pedagogische studiedag 
- Woensdag 15 maart:  lokale verlofdag 
- Woensdag 17 mei:  lokale verlofdag 

 
- Nog te bepalen:  resterende (extra) pedagogische studiedagen 
 
Infoavonden 
- Kleuterschool + L4-5-6  maandag 5 september 
- L1-2-3    dinsdag 6 september 
 
zwemmen i.s.m. Geelse sportdienst: 
- K3  donderdag  10.30 – 11.10 uur  november - maart 
- L1-2 vrijdag  11.10 – 11.50 uur  november - maart 
- L3-4 dinsdag  09.10 – 09.50 uur  sept - okt en april - juni 
- L5-6 woensdag  11.10 – 11.50 uur  sept - okt en april - juni 
 
Ouderraad: 
- 7 september: startvergadering met hapje en drankje 
- 15 oktober: eetfestijn 
- 14 mei 2023: schoolfeest 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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Juni 2022 
zaterdag 4  

zondag 5  

maandag 6 Pinkstermaandag, verlof 

dinsdag 7  Klasfoto’s   L4 naar Villa Pila (met bus) 

woensdag 8  Klasfoto L4 

donderdag 9      VM: L3-4 diplomazwemmen 

vrijdag 10      VM: L5-6 diplomazwemmen 

zaterdag 11  

zondag 12 11.00 uur: Lentefeest (in de schoolrefter) 

maandag 13  

dinsdag 14  

woensdag 15  

donderdag 16      VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 17      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 18  

zondag 19  

maandag 20     SCHOOLREIS L5-6: Ardennen + Bokrijk 

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      VM: L1-2 zwemmen 

     L5-6 sportdag ‘de Volmolen’ 

18.00 uur K3 feest   19.30 – 22.00 uur: L6 proclamatie 

zaterdag 25      L.S. Oudercontact 

zondag 26  

maandag 27 K3 observatiestage   L6: sportdag Geelse scholen 

     VM: L3-4 zwemmen (inhaalbeurt) 

dinsdag 28      L3 + 4: vissen 

    L6 naar Brussel (met bus) senaat + VRT 

woensdag 29 K.S. oudercontact 

donderdag 30 Laatste schooldag 

12.20 uur begin grote vakantie 
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