
 
 

 

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

 

 

 

Ons jaarthema ‘Wees Made-Lief’ is in september afgetrapt met een gezamenlijk 
moment tijdens de tweede schooldag.  

- In de kleuterschool schoten de madeliefjes al meteen uit de grond! De kleuters 
hielpen Slakje tijdens een speurtocht.  

- De leerlingen van de lagere school zullen per maand één of meerdere 
activiteiten tot een goed einde moeten brengen om de madeliefjes te doen 
groeien.  

In september werkten we rond ‘de omgeving’. Hoe houden we onze school en ons 
materiaal ordelijk?  
In oktober staan de juffen en meesters centraal, te starten met ‘De dag van de leerkracht’ op 5 oktober. 
 

Sportdag L5 
Donderdag 15 september hadden onze lln. van L5 een sportdag met alle Stedelijke basisscholen van Geel. 
Ze kregen er tal van sporten aangeboden  (triathlon : zwemmen- fietsen-lopen), alsook leuke spelletjes en ook plezante 
teambuildingsopdrachten. 
Ze behaalden die dag  welverdiende podiumplaatsen: Fietsen 1ste plaats -  lopen 2de plaats.  Proficiat! 
We kunnen terugblikken op een supergeslaagde, zonnige sportdag. 
 

Leesplezier 
In de bibliotheek van Geel kan je met een kids-ID gratis 20 stuks gedurende 4 weken ontlenen.  
Er worden geen aparte bibkaarten meer gegeven via de school. 
 

Enkele praktische afspraken 
- Er is toezicht in de school (speelplaats)  vanaf 08.30 uur. De kinderen die vroeger komen, moeten naar de 

kinderopvang gaan. DUS niet te vroeg aan de schoolpoort “rondhangen” a.u.b. 
- Wie met de fiets naar school komt, stapt af aan de inkom van de school. TE VOET stappen de fietsers naar het 

fietsenrek. Ter voorkoming van ongevallen met voetgangers. 
- Smartschool: Mailen aan ZORGteam (zorgKS en zorgLS) lukt helaas NIET. Geef de gewenste namen best in 

dan: Hildegarde Joris , Lies Dekort, Inge Bal, Yanne Laermans.  
- Verwarming: vanuit stad Geel wordt aanbevolen (vanwege de zeer hoge energiekosten) de lokalen te 

verwarmen tot 19°. Kleed je kind(eren) dus zeker voldoende warm a.u.b. 
 

Schoolrekening – maximumfactuur 
✓ De eerste schoolrekening komt er aan. Gelieve alles goed te controleren en snel te reageren  

(014 566480) mochten er volgens u onjuistheden op staan.   
Betaling via domiciliëring blijft een “aan te bevelen” manier, als u dat nog niet doet. 
 

✓ (leer-) Activiteiten buiten de school zijn zelden kosteloos.  
Busvervoer, inkom, gidsen, … bepalen de rekening. Deze onkosten worden enerzijds door ons schoolbestuur en 
onze ouderraad betaald, anderzijds door een bijdrage van ouders via de schoolrekening.  
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Personeelszaken 
Kinderverzorgster Anja is de komende periode afwezig wegens ziekte. Ze wordt vervangen door Hanne. 
 
Afsprakenkader “Communicatie school / ouders” 
Ook in het onderwijs wordt gewerkt aan een gezond welzijnsbeleid. 
In de aanloop tot een afsprakenkader (digitale bereikbaarheid), om iedereen recht te geven tot “deconnectie” buiten 
de werk-/schooluren, zouden we al volgende afspraken willen hanteren: 

- met het team te communiceren ENKEL via smartschool. 
- mails van ouders worden beantwoord de volgende werkdag vanaf 08.00 uur. 
- de nieuwsbrief bevat VEEL info, dus graag deze grondig lezen en raadplegen op website. 
- agenda van je kind mee doornemen. 

Leerkrachten blijven wel steeds bereid tot een persoonlijk (niet-digitaal) gesprek, op afspraak. 
 
BIKE2SCHOOL 
De scanner telt tot 102 deelnemers. 
In totaal is er al 1459 km gefietst en 954 km gewandeld. We spaarden 471 kg CO² uit. 
 
WEEK VAN HET BOS 
In de herfstperiode bezoeken alle kinderen het bos.  
We zoeken daarbij naar een grote verscheidenheid, zodat de kinderen gedurende hun schooltijd verschillende bossen 
en natuurgebieden uit onze regio leren ontdekken. De kinderen dragen aangepaste kledij en in geval van regenweer 
zijn laarzen best! 
✓ Donderdag 13 oktober: KLEUTERS naar Floréal  €4 
✓ Dinsdag 25 oktober: L1-2 naar Westerlo   €4 
✓ Vrijdag 28 oktober: L5-6 op natuurwandeling (met gidsen) €1 
✓ Dinsdag 15 november: L3-4 naar Prinsenpark  €3 
Ouderbijdrage (via schoolrekening) staat vermeld achter elke activiteit.  
 
 
Kijkdag voor nieuwe kleuters op donderdag 20 oktober 
De nieuwe kleuters die instappen op 7 november / 9 januari én 1 februari,  worden samen met hun ouders 
uitgenodigd om 09.00 uur, om kennis te maken met onze school, hun (toekomstig) klasje en de juf. 

 
Volgende kennismakingsmomenten: 
- Donderdag 9 februari (09.00 uur) voor instappers op 27 februari én 17 april 
- Zondag 14 mei (juiste uur wordt nog meegedeeld) voor instappers op 22 mei. 
 
 

Grootouderfeest 
Donderdagvoormiddag 27 oktober (10.00 – 12.00 uur) zal het doorgaan in de school. Het kleuterteam is in volle 
voorbereiding om jullie een fijne voormiddag te bezorgen. De kleuters blijven die namiddag verder op school. 
De ouderraad biedt u koffie en een zoetje aan, opgediend door studenten van KOGEKA   

 
leeruitstappen 

✓ L5 en L6: deze kinderen bezochten onlangs het préhistomuseum (€10/kind) en bezoeken in 
november C-Mine en planetarium (€10/kind). 

✓ L4 bezoekt Villa Pila op 10 november (€10/kind). 
 
CULTURELE Voorstellingen 
We streven ernaar om elk schooljaar ieder kind één voorstelling te laten bijwonen. Hierbij deze in 2022: 
KO-K1:   dinsdagnamiddag 11 oktober  €6 
L1-2-3-4-5-6: donderdagnamiddag 22 december €10 
De ouderbijdrage wordt verrekend via de schoolrekening. 
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Eetfestijn: 15 oktober  
   
van 12.00 – 14.00 uur en van 16.30 – 19.00 uur 
U en uw familie (en vrienden / buren) worden vriendelijk uitgenodigd op het eetfestijn in de school. 
De mensen van de ouderraad zullen er heerlijke gerechten voorschotelen.  
De leerkrachten zorgen voor de bediening ervan!  
De kinderen van L6 gaan telkens zorgen voor propere en opgeruimde tafels! 
Vele (groot)ouders bezorgen jullie een verrassend dessert! 

  
Kortom, de ideale gelegenheid om elkaar in een culinaire sfeer te ontmoeten en de ouderraad 
financieel te steunen. Deze opbrengsten ondersteunen vele activiteiten van uw kinderen in onze 
school.   
  
 
Voor het dessertenbuffet doet de ouderraad zoals vorige jaren beroep op de kook- en bakkunst 
van onze eigen vrijwillige (groot-)ouders.  

 
Ben je ook bereid om je steentje bij te dragen door de ouderraad te helpen tijdens het Eetfestijn, dan kan je dat ook 
meegeven tijdens de inschrijving. 

 
Bestellingen + keuzemoment aanduiden en graag tegen 7 oktober doorgeven a.u.b. 

 

https://sbslarum.page.link/eetfestijn 
 

 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens het schoolteam        Guy Willems, directeur 
 
 
 
 
 
 
Hou rekening met: 

- Maandag 3 oktober  LOKALE VERLOFDAG 
- Woensdag 12 oktober PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
- Woensdag 16 november PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
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AVI-leesniveau 

Om tegemoet te komen aan een vraag vanuit de ouderraad zullen wij vanaf dit schooljaar het beheerste AVI-niveau, 

alsook het instructieniveau via het agenda van de leerling communiceren met de ouders. 

Het instructieniveau is het oefenniveau. 

Wij toetsen de technische leesvaardigheid 2 x per jaar. De 1st keer tussen 15 januari en 15 februari. Dit is periode 

midden aangeduid met de letter M. De 2e keer op het einde van het schooljaar tussen 15 mei en 15 juni. Deze 

eindperiode wordt aangeduid met de met de letter E. 

Deze toetsen (2017) zijn Nederlands genormeerd. De aanduiding van de resultaten volgen het Nederlandse 

klassensysteem (groepen). De klasnummering in Nederland ligt 2 getallen hoger dan in België. 

Dit wil zeggen als een leerling niveau M 5 behaalt, dit overeen komt met een AVI-leesniveau midden het derde 

leerjaar. Zie tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms gebruiken ouders het technische leesniveau om boekjes te kiezen in de bibliotheek. 

Het is een snellere manier van kiezen, maar het sluit niet altijd aan bij de interesse van het kind. 

Daarom leren onze leerlingen boekjes kiezen met de 5-vingertest.  

Het dagelijks lezen met plezier is een zeer belangrijke motivator om tot beter begrijpend en vloeiend lezen 

te komen. 

Vijfvingertest: 
 
Kies een boek. 
 
Lees één bladzijde. 
Voor elk moeilijk woord 
steek je een vinger op. 
 
MINDER dan vijf vingers uitgestoken ? 
Probeer je boek te lezen. 
 
MEER dan vijf vingers ? 
Dit boek zal te moeilijk zijn. 
 
Kies een ander boek. 
 

Namens het zorgteam. 

Nederlandse groepen Belgische klassen 

start start 

M3 Midden L1 

E3 Einde L1 

M4 Midden L2 

E4 Einde L2 

M5 Midden L3 

E5 Einde L3 

M6 Midden L4 

E6 Einde L4 

M7 Midden L5 

E7 Einde L5 

plus plus 
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Oktober 
 

ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3 Lokale verlofdag – schoolpoort gesloten 
DINSDAG 4     VM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 5 

    VM: L5-6 zwemmen 
    NM: L1-2-3 korfbalinstuif 
    NM: Britt opleiding toezichter 
    20.00 uur: ouderraad 

DONDERDAG 6   

VRIJDAG 7     L3 rondwandeling Geel (De LIJN) 

ZATERDAG 8  

ZONDAG 9  

MAANDAG 10  

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

WOENSDAG 12 Pedagogische studiedag – schoolpoort gesloten 
    NM: Voetbal 4-4 voor L3-4-5-6 

DONDERDAG 13 K.S. naar Floreal (BOS) 

VRIJDAG 14  

ZATERDAG 15 
EETFESTIJN 

12.00 – 14.00 uur en 16.30 – 19.00 uur 
ZONDAG 16  

MAANDAG 17      15.40 uur TEAMVERGADERING 

DINSDAG 18 VM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 19     VM: L5-6 zwemmen 

DONDERDAG 20 KO-1: KIJKDAG 09.00 – 10.00 uur (instap 07/11/22, 09/01/23 en 01/02/23) 

VRIJDAG 21   

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG 24  L5: stage t.e.m. 25/11 

DINSDAG 25  
VM: L3-4 zwemmen 
L1-2: BOS bezoek Westerlo 

WOENSDAG 26     VM: L5-6 zwemmen 

DONDERDAG 27 K.S.: 10.00 – 12.00 uur: grootouderfeest 

VRIJDAG 28  L5-6 wandeling Geel-Bel (BOS) 

ZATERDAG 29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 31 Begin Herfstvakantie 
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November 
 

DINSDAG 1  

WOENSDAG 2  

DONDERDAG 3  

VRIJDAG 4  

ZATERDAG 5  

ZONDAG 6 Einde Herfstvakantie 

MAANDAG 7 Instapdag KO  L4 + L1: CLB medisch consult (IN school) 

DINSDAG 8    

WOENSDAG 9  

DONDERDAG 10 

    L4 naar Villa Pila   
VM: K3 zwemmen  L1: medisch consult CLB (vervolg) 
    L5: vaccinatie CLB 

VRIJDAG 11 Wapenstilstand 
ZATERDAG 12  

ZONDAG 13  

MAANDAG 14  

DINSDAG 15     L3-4 naar Prinsenpark (BOS) 

WOENSDAG 16 Pedagogische studiedag – schoolpoort gesloten 

 

DONDERDAG 17  

VRIJDAG 18 
    L5-6 naar Planetarium + C-Mine 

    VM: L1-2 zwemmen 
 

ZATERDAG 19  

ZONDAG 20  

MAANDAG 21 voorleesweek 
DINSDAG 22     15.40 uur TEAMVERGADERING 

WOENSDAG 23    voorleeswandeling 

DONDERDAG 24 VM: K3 zwemmen  L5 auteurslezing 

VRIJDAG 25     VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 26  

ZONDAG 27  

MAANDAG 28   

DINSDAG 29       

WOENSDAG 30      20.00 uur: ouderraad 
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