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Jaarthema 
In oktober waren we extra (made-)lief voor de juffen en meesters! Dat deden we door 
extra te letten op ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ te zeggen tegen elkaar.  
Onze kleuters trokken in oktober ook naar het bos om (made-)lief te zijn voor de 
natuur.  
In november staan onze leerlingen zelf in the spotlight!  
Tijdens de voorleesweek komen er allerlei boeken aan bod over lief zijn voor jezelf. 
 

 
Leerlingenraad 
Via de leerlingenraad op onze school kunnen onze leerlingen mee nadenken wat goed gaat en wat beter kan. We 
vergaderen 1 keer per maand. De verkozenen voor dit jaar zijn Sam Verherstraeten en Lucas Mondelaers (L3), Seth 
Nuyts en Cesar Helsen (L4), Maxim Mertens en Zita Heylen (L5), Noor Boons en Bas Janssens (L6).  
Proficiat! We zijn benieuwd naar jullie ideeën!  
 
 
ZORGwerking 
Ons schooljaar is met een boost gestart. Vanuit het zorgteam hebben wij allerlei zaken behandeld:  

✓ Koala  
De afname van de Koala bij onze oudste kleuters, geboren in 2017, is gestart. Deze loopt nog tot 30 november.  
Dit is een verplichte taalscreening vanuit de overheid die ons een goed beeld geeft van de schoolse taalvaardigheid. 
Zo kunnen de kleuters die hier nood aan hebben extra taalondersteuning krijgen. 
Tijdens de oudercontacten in december worden de ouders op de hoogte gebracht van het resultaat. 

✓ Connect lezen en kwartierlezen 
Wij zetten als school heel erg in om van onze leerlingen goede, begrijpende lezers te maken. Dit doen wij door in te 
zetten op verschillende leesmethodieken.  
Zo hebben wij enkele groepjes waarin wij Connect lezen. Het doel van Connect is het verbeteren van de vloeiendheid. 
Om dit te bereiken gaan we teksten veel herhalen.  
Diegene die niet in een groepje zitten, lezen in de klas een kwartier in alle rust op een plek naar keuze.  

✓ Filteroverleg 
De zorgjuffen gaan maandelijks in overleg met de leerkrachten van de lagere school om noden te bespreken en om 
samen te bekijken hoe het zorgteam hen en de kinderen kan ondersteunen voor de volgende periode. 
 
Resultaten van de scholenveldloop.  
Er werd een klassement opgemaakt van het aantal gelopen rondjes met een vlag per leerjaar.  

✓ L1 behaalde hierbij de 1ste plaats 
✓ L2 - L3 - L5 en L6 een 2de plaats 
✓ L4 een 3de plaats. 

Dus voor SBS Larum alleen podiumplaatsen! Proficiat allemaal. 
 
Uiteindelijk willen we toch benadrukken dat eigenlijk alle leerlingen winnaars zijn!  Iedereen deed zowel bij de 
spelletjes , Aerobic als het lopen prima zijn best.  Wij kijken al uit naar de volgende editie! 
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Halloween 
Vrijdag 28 oktober mogen de kinderen (LAGERE SCHOOL, uitgez. L5-6) verkleed naar school komen. 

✓ Maskers en attributen worden NIET toegelaten. De jongsten onder ons schrikken al te veel van die maskers. 
Attributen worden door velen vastgepakt en soms verkeerd gebruikt. 

✓ We willen het een LEUKE en voor iedereen AANGENAME dag van maken. 
M.a.w. respect voor elkaar, en zeker voor de jongsten (kleuters) van de school. 
 
 
BIKE2SCHOOL 
De scanner telt tot 105 deelnemers. 
In totaal is er al 2886 km gefietst en 1702 km gewandeld. We spaarden 896 kg CO² uit. 
 
Helm op, fluo top 

Na de herfstvakantie start deze actie.  
We kunnen enkel stickers geven/ registreren, wanneer de kinderen effectief in fluo / 
met een helm op naar school komen.  
✓ KLEUTERSCHOOL: Stickers worden enkel uitgedeeld TIJDENS deze periode. 
Kaarten die niet “vol” zijn, worden niet zomaar verder aangevuld (om toch maar te 
kunnen genieten van de beloningen). M.a.w. er moet wel degelijk een intentie zijn om 
te kunnen belonen. 
✓ LAGERE SCHOOL: Deze (stickers) worden digitaal geregistreerd in de klas. 
GEEN papieren spaarkaart en stickers meer. 

 

Nieuwjaarsbrieven bestellen 
Het is echt nog wel niet zo ver, maar we geven (deze week) toch al een bestelstrookje mee met uw kind, wil het op 1 
januari 2023 met een mooie nieuwjaarsbrief verschijnen.  
Graag zouden we jullie bestelling ontvangen op maandag 14 november om dan te kunnen bestellen bij de uitgeverij. 

 
berichten versturen 
Er is een extra functie geactiveerd: “uitgesteld versturen”. Dit betekent dat 
berichten (opgesteld na … uur) pas later (volgende werkdag om 07.30 uur) worden 
verstuurd. 

 
Personeelsnieuws 

- L3: Meester Dirk is afwezig vanaf woensdag 26 oktober. Vervanging:  
o Tot de herfstvakantie juf Lisette ( met juf Steffi op woensdag en donderdag)  
o na de herfstvakantie:  Janne Maes 

- Islam: Juf Zineb is afwezig tot 30 oktober. Geen vervanging tot op heden. 
- Kinderverzorgster Anja blijft afwezig. 

We wensen hen een spoedig herstel. 
 
 

Het is zover : de eerste welverdiende schoolvakantie is in aantocht. 
Van maandag 31 oktober is de schoolpoort gesloten t.e.m. zondag 6 november.  

  
Iedereen, groot én klein, mag genieten en relaxen, om nadien weer vol goede moed  

en boordevol energie de school binnen te stappen. 
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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 
K.S. 09.30 uur Boerderijbezoek  
    L3-4: 12.30 uur boerderijbezoek 

WOENSDAG 9  

DONDERDAG 10 

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

VRIJDAG 11 Wapenstilstand 
Schoolpoort gesloten 

ZATERDAG 12  

ZONDAG 13  

MAANDAG 14  

DINSDAG 15     L3-4 naar Prinsenpark (BOS) 

WOENSDAG 16 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (EHBO) 
Schoolpoort gesloten 

DONDERDAG 17  

VRIJDAG 18 
    L5-6 naar Planetarium + C-Mine 

    VM: L1-2 zwemmen 
 

ZATERDAG 19  

ZONDAG 20  

MAANDAG 21 
Voorleesweek 

Navorming EHBO voor Griet  en Laure D 

DINSDAG 22 
Navorming EHBO voor Griet  en Laure D       
    15.40 uur TEAMVERGADERING 

WOENSDAG 23 Voorleeswandeling 
DONDERDAG 24 VM: K3 zwemmen  10.45 uur: 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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December 
 

DONDERDAG 1  

VRIJDAG 2     VM: L1-2 zwemmen  

ZATERDAG 3  

ZONDAG 4  

MAANDAG 5  

DINSDAG 6 Sinterklaas op school 

WOENSDAG 7     NM: Unihockey voor L5-6 

DONDERDAG 8 VM: K3 zwemmen 

VRIJDAG 9     VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 10  

ZONDAG 11  

MAANDAG 12     15.40 uur TEAMVERGADERING 

DINSDAG 13  

WOENSDAG 14 Oudercontacten 
DONDERDAG 15 Oudercontacten 
VRIJDAG 16     VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 17  

 ZONDAG 18  

MAANDAG 19  

DINSDAG 20     L5-6: VM zwemmen 

WOENSDAG 21  

DONDERDAG 22 VM: K3 zwemmen   

VRIJDAG 23     VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25 Kerstmis 

MAANDAG 26 Begin Kerstvakantie 

DINSDAG 27  

WOENSDAG 28  

DONDERDAG 29  

VRIJDAG 30  

ZATERDAG 31  
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