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Jaarthema: respect 

“Wees made-lief…” 

 

 

Met de eerste schooldag eindigt een vakantieperiode voor onze kinderen. Met volle moed komen ze donderdag 1 

september naar school.  

De versiering van de ouderraad zorgt voor een feestelijk onthaal. De kinderen worden getrakteerd op een zomers 

ijsje (bedankt ouderraad) tijdens de namiddagspeeltijd.  

 
We starten met 65 kleuters en 176 lagere schoolkinderen. Bedankt voor dat vertrouwen en welkom aan iedereen. 
  

1 / 2022-2023 
   
01/09/2022 

NIEUWSBRIEF 
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Praktische organisatie 
- middagtoezicht 

o in de kleuterschool: Maria / Patricia / kleuterjuf 
o in de lagere school: Marie-Thérèse + leerkracht 

 
- infoavonden september 

o maandag 5 september:  
▪ 18.45 uur: K0/1 – blauwe en groene klas 
▪ 19.00 uur: K2 – paarse klas 
▪ 19.15 uur: K3 – oranje klas 

• INKOM en UITGANG langs schuifraam van de klas 
▪ 18.45 uur: L4 
▪ 19.00 uur: L5 
▪ 19.15 uur: L6 

• INKOM en UITGANG langs voordeur 
 

o dinsdag 6 september:  
▪ 18.45 uur: L1 
▪ 19.00 uur: L2 
▪ 19.15 uur: L3 

• INKOM en UITGANG langs voordeur 
 

- Telefoonnummers, adressen, gezinssamenstelling,…  misschien is er sinds vorig jaar alweer iets 
gewijzigd. U heeft dan de gelegenheid om de inlichtingenfiche eventueel aan te passen. 

 
- Traktaties in de klas:  

o BIJ VOORKEUR iets gezonds 
o Wanneer chips en snoepgoed e.d. wordt aangeboden, dan wordt dit in de boekentas 

gestoken om thuis te verorberen  
 

- Bestellingen tijdschriften e.d. 
o Om de administratie te vereenvoudigen en u als ouders de mogelijkheid te bieden u 

duidelijker uit te spreken over wat u al dan niet extra wenst te bestellen via de school, 
werken we met een invulblad.   
Om de bestelling vlot te laten lopen, stellen wij het op prijs als u  ten laatste NA DE 
INFOAVOND het bestelblad weer mee naar school geeft. 

 
- Infobrochure  /   schoolreglement 

o Deze worden enkel DIGITAAL ter beschikking gesteld op onze website. 
Deze infobrochure is een verlengstuk van het schoolreglement dat u bij de inschrijving 
kreeg. Daarom ontvangt u ook een brief die u handtekent voor akkoord. 
Het schoolreglement ondergaat een jaarlijkse update, goedgekeurd door schoolraad en 
schoolbestuur.  
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- Afwezigheden van leerplichtige kinderen (niet voor kleuters KO-K1-K2) 
o Alle kinderen krijgen een knipblad mee met vier ‘afwezigheidsattesten wegens ziekte’ die u 

als ouders zelf kunt invullen als de ziekteperiode drie kalenderdagen of minder bestrijkt. De 
precieze regelgeving leest u in de infobrochure. Volg dit in het belang van uw kind en uzelf 
correct op a.u.b.  

o Indien een dokters-/tandartsbezoek overdag, graag toch nog even (terug) naar school a.u.b. 
 

- rapportering 
o er verschijnen 3 rapporten gedurende het schooljaar. Zo is er voldoende tijd om te  

evalueren en te rapporteren. 
▪ Oudercontacten, na de verdeling van de rapporten (L.S.):  

• L1: bondig rapport vóór herfstvakantie, met oudercontact 

• 14 (K.S. en L.S.) en 15 (L.S.) december 

• 22 (K.S.) en 29/30maart (L.S.) 

• Woensdag 28 juni 
o 16.00 – 17.30 uur oudercontacten (uitgez. K3 en L6) 
o 18.00 uur: K3 FEEST 
o 19.30 uur: afscheidsfeest L6 

 
- Sport op school 

o Net als de voorbije jaren gaan we dit jaar in op een aanbod van de Geelse Sportdienst. 
Gemiste beurten worden niet verrekend mits een doktersbriefje van meer dan één week 
voorhanden is. 
 

- SMARTSCHOOL 
o Communicatie zal voornamelijk gebeuren via smartschool. 
o foto’s verschijnen enkel nog in “fotoalbum”. Per klas is er een map aangemaakt, die door de 

juf/meester wordt ingevuld. 
o Mails aan de juf/meester gebeuren bij voorkeur via “berichten”. Hier kruis je de gewenste 

leerkracht aan. Je mag een antwoord verwachten binnen redelijke termijn. ‘s Avonds, in 
weekend / verlof kan een antwoord wat langer op zich laten wachten. 

o Afspraak maken voor een oudercontact (rapportbespreking) 
  

- Kriebelteam 
o Zij  plannen een “visueel” controlemoment in september. 

 
- DIGISPRONG (middelen van Vlaamse overheid) 

o De middelen van deze digisprong werden aangewend. Dit betekent o.a. 
▪ chromebook voor elk kind in L5 – 6, deze blijven IN de klas 
▪ interactieve schermen alle klaslokalen  
▪ Tablets waar nodig, optimaliseren WIFI, netwerkaanpassingen, … 
▪ Laptop voor de leerkracht 

 
WERKGROEPEN schoolteam 

- Buiten de lesopdracht zijn de leerkrachten ook actief in werkgroepen. In de werkgroepen worden 
voorbereidingen getroffen, ideeën verzameld, overlegd, gepland, … 

- Volgende werkgroepen zijn actief: zorgteam, welbevinden en socio-emo voor team / kinderen, 
duurzame school, lezen, kernteam (beleidsondersteuning). 
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ZORG  

Dit schooljaar hebben is ons zorgteam wat gewijzigd. Dit team bestaat uit juf Hildegarde, de 
zorgcoördinator, met ondersteuning van juf Inge,  juf Lies en juf Yanne. 

Wij ondernemen acties om leerkrachten nog beter te ondersteunen bij de binnenklasdifferentiatie (op de 
klasvloer, samen in gesprek gaan om noden weg te halen, …) om meer tegemoet te komen aan de alsmaar 
groeiende diversiteit en noden van onze kinderen zodat we de totale ontwikkeling van individuele kinderen 
alle kansen kunnen bieden. 
 
De klasleerkracht van uw kind blijft het eerste aanspreekpunt.  
Zowel klasleerkrachten als zorgteam zijn te bereiken via de Smartschoolmail: 

• Zorg KS is het emailadres voor de kleuterschool (juf Inge + zoco) 

• Zorg LS’  is het emailadres voor de lagere school (juf Yanne + juf Lies + zoco).  
Daarnaast kan je ons telefonisch bereiken (014 56 64 83) of spreek ons aan aan de schoolpoort. 
Twijfel niet om ons te contacteren bij bezorgdheden!  
 

Juf Hildegarde  Zorgcoördinator  

Juf Inge  Zorg in de kleuterschool  
Werken met rekengroepen, taalgroepen, afname KOaLA-test in K3,… 

Juf Lies  Zorg in de onderbouw (L1 - L2 - L3) 
Werken op socio-emotionele vaardigheden  

Juf Yanne  Zorg in de bovenbouw (L4 – L5 - L6) 
Leesgroepen Connect lezen L1, L2, L3 en Ralfi lezen in L4  

Op de website van de school vinden jullie meer uitleg over de zorgwerking in SBS Larum. 
Het zorgteam  

 

ZORG:  
juf LIES: Leerlingenraad: Ook onze kinderen hebben inspraak in de school. In L3 - L4 - L5 - L6 worden 
vertegenwoordigers voor de leerlingenraad verkozen. L1 en L2 brengen ook onderwerpen aan. 

Duurzame school: 
- Vrijdag 16 september komen zo veel mogelijk kinderen al stappend of trappend naar school. Zij 

strappen, wat staat voor “veilig, gezond en zelfstandig naar school komen”. Het dragen van het 
fluovestje (en helm) blijft een aanrader!  

 De ouderraad zorgt voor een gezonde beloning. DANK U! 
 

- Vanaf 19 september zal juf Marina fietsbehendigheidsoefeningen uitvoeren tijdens de turnlessen. 
De kinderen brengen dan best hun fiets mee op de dag van de turnles. 
 

- BIKE2School 
Kinderen van L1 en nieuwe instappers in de lagere school, ontvangen begin september hierover een 
brief, om deel te nemen. 
 

- ONTHARDINGSPROJECT 
Met nieuwe medewerkers bij die organisatie, hopen we dit traject dit schooljaar op te starten. Eind 
december 2023 MOET het project opgeleverd zijn.   
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Personeelszaken 

- Kleuterschool 
o Juf Inge zal halftijds de zorgwerking op zich nemen 
o Juf Griet werkt 4/5, Janne vervangt haar op maandag- en dinsdagnamiddag 
o juf Marianne (ma-di-wo) werkt in duobaan met Juf Janne Molenberghs (wo – do – vrij) 
o kinderverzorgsters: 

▪ Anja Van Hout op maandag en dinsdag 
▪ Ellen Peeters op vrijdagmorgen 

 
- lagere school 

o RKG: Marianne Tielemans 
o NCZ: Martje Hermans 
o Islam: Zineb El Mahkloufi 
o ICT: Laure Martens 

 
We wensen het ganse team een goede start en een aangenaam, leerrijk en positief schooljaar toe! 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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BERICHT VAN ONZE OUDERRAAD 
  

Warme oproep! 

De ouderraad doet een warme oproep aan alle  ouders die hun schouders mee onder de werking van de 

ouderraad willen zetten. Enkel met voldoende enthousiaste, actieve leden kunnen we ervoor zorgen dat 

de huidige werking  behouden blijft en extra’s voorzien voor onze kinderen. 

Dit kan als: 

• Actief lid   

Buiten de vergaderingen – 1x per maand - en de diverse activiteiten waaraan je enkel actief meewerkt als 

het je past, staat de ouderraad vooral garant voor heel veel toffe contacten met zowel leerkrachten als 

andere ouders.  

  

• Helpende hand  

Tijdens het schooljaar organiseert de ouderraad heel wat activiteiten en daarvoor is alle extra hulp meer 

dan welkom!   

  

Een greep uit de activiteiten waarvoor hulp nodig is:   

Eetfestijn 

Schoolfeest 

Pizza- en wafelverkoop 

  

We nodigen jullie dan ook graag vrijblijvend uit op onze startvergadering van het schooljaar op  

woensdag 7 september om 20.00 uur in de refter.  

Ook helpende handen zijn meer dan welkom om zich hier te komen aanmelden. 

  

Alvast tot dan! 

  

De ouderraad 

  

 
 
 
 
 
 
  

mailto:sbs.larum@geel.be
http://www.larum.sbsgeel.be/


 
 

 

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

 

Bike2School, want echte helden fietsen naar school 
 

Wist je dat je vanaf 1 september opnieuw kan sparen voor 
bucks? Ook nieuwe leerlingen kunnen deelnemen en mee 
beginnen sparen. Klinkt dat als muziek in je oren? Lees dan snel 
verder!  
 

Bike2School, want echte helden fietsen, steppen of stappen naar school…. 
Vanaf 1 september 2022 kan je virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke keer je met de fiets, met de step of te voet 
naar school komt. Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas en een scanner aan de schoolpoort zorgen ervoor 
dat elke ochtend dat je naar school stapt, stept of fietst je bucks kan verdienen. Je kan de bucks uitgeven met je 
eigen persoonlijke bike2school betaalkaart die je samen met je tag van de school krijgt. 
Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze uitgeven bij deelnemende lokale handelaars voor een waarde van 
10 cent per buck.  
  
Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet mee? Aarzel dan niet in om in te schrijven. Als je vorig 
jaar al mee deed dan kan je met je tag en betaalkaart gewoon verder sparen. Ben je je tag verloren? Laat snel iets 
weten aan je school om een nieuwe tag te krijgen en opnieuw te sparen.  
 
Wil je graag nog wat meer informatie, neem dan een kijkje op www.iok.be/bike2school 
 
Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie 
Antwerpen. 
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September 
 

DONDERDAG 1 Eerste schooldag! Welkom allemaal! 

VRIJDAG 2  

ZATERDAG 3  

ZONDAG 4  

MAANDAG 5 Infoavond kleuterschool + L4-5-6 (18.45 / 19.00 / 19.15) 

DINSDAG 6 
Infoavond L1-2-3 (18.45 / 19.00 / 19.15) 
    NM: Marina naar startvergadering te Malle 

WOENSDAG 7     20.00 uur startvergadering OR + receptie 

DONDERDAG 8     L 1-2-3-4 sportdag Axion 

VRIJDAG 9  

ZATERDAG 10  

ZONDAG 11  

MAANDAG 12   

DINSDAG 13     VM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 14     VM: L5-6 zwemmen  

DONDERDAG 15 
    Verkeersdag L6 
    Sportdag L5 

VRIJDAG 16 
  STRAPDAG 
    L5-6 naar Préhistomuseum 
   GEEN naschoolse Bengelbende 

ZATERDAG 17  

ZONDAG 18  

MAANDAG 19 Week van de mobiliteit 

DINSDAG 20     VM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 21     VM: L5-6 zwemmen 

DONDERDAG 22 Hoevebezoek K.S. – 1-2-3?   15.40 uur TEAMVERGADERING 

VRIJDAG 23  

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25  

MAANDAG 26   

DINSDAG 27          L1 → 6: scholencross 

WOENSDAG 28 
   Breng je sportclub naar school 
   VM: Laure M op navorming “Willewete – lezen” 

DONDERDAG 29   

VRIJDAG 30   
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Oktober 
 

ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3 Lokale verlofdag 1 
DINSDAG 4     VM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 5 
    VM: L5-6 zwemmen 
    NM: L1-2-3 korfbalinstuif 
       20.00 uur: ouderraad 

DONDERDAG 6   

VRIJDAG 7  

ZATERDAG 8  

ZONDAG 9  

MAANDAG 10  

DINSDAG 11 NM: KO/1 naar CC De Werft VM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 12 

Pedagogische studiedag : 

K.S. woordenschat   / L5-6 digisprong  / L1-2-3-4  
    
    NM: Voetbal 4-4 voor L3-4-5-6 

DONDERDAG 13  

VRIJDAG 14  

ZATERDAG 15 EETFESTIJN 
ZONDAG 16  

MAANDAG 17      15.40 uur TEAMVERGADERING 

DINSDAG 18 
    VM: L3-4 zwemmen 

 

WOENSDAG 19     VM: L5-6 zwemmen 

DONDERDAG 20  

VRIJDAG 21   

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG 24   

DINSDAG 25  VM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 26     VM: L5-6 zwemmen 

DONDERDAG 27   

VRIJDAG 28   

ZATERDAG 29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 31 Begin Herfstvakantie 
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