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Infobord kleuterschool 
Gezien we u zo goed mogelijk willen informeren, is er een infobord ook aan de 
kleuterschool (tegen de fietsenstalling) geplaatst.  
 
Jaarthema 
In november leerden onze kleuters (made)lief te zijn voor de natuur door onder andere 
hun bezoek aan de boerderij. In de lagere school kregen de leerlingen de opdracht om 
(made)lief te zijn voor zichzelf. In december denken we aan de ander. 
 
Met de ganse school steunen we M.I.N. Mol (Mensen In Nood). In hun winkel kunnen mensen terecht die zelf geen of 
onvoldoende middelen hebben om nieuw speelgoed aan te kopen. We vragen aan elke leerling om 1 voorwerp mee 
te brengen dat ze zelf niet meer gebruiken. Koop niets nieuws! We willen voorwerpen een 2de leven geven bv. 
speelgoed, een (kleine) knuffel, boekje, kleurboek, tekengerief, ... .  
Het moet een mooi cadeau zijn dus geen vuile of kapotte voorwerpen. Tijdens de maand december verzamelen we 
per klas alle voorwerpen in 1 doos. De dozen worden net voor de kerstvakantie aan M.I.N. Mol gedoneerd. 
 
ZORGwerking 
Juf Lies nam deze maand in de lagere school een bevraging af rond het welbevinden, betrokkenheid en competenties 
van elke leerling. Elke leerling kreeg een vragenlijst waar ze hun antwoord gaven op de vragen hoe ze zich voelen op 
onze school, hoe ze de lessen vinden en hoe ze zichzelf inschatten op schools vlak. Individuele antwoorden worden 
met de nodige discretie behandeld.  
Met de algemene resultaten gaan we verder aan de slag om onze schoolwerking bij te sturen. 
 
 
BIKE2SCHOOL 
Van 28/11 t.e.m. 02/12 worden bucks DUBBEL geteld! 
De scanner telt tot 105 deelnemers. 
In totaal is er al 4466 km gefietst en 2550 km gewandeld. We spaarden 1370 kg CO² uit. 
 

Helm op, fluo top 
 
Wist je dat … “fluohesjes” meestal bestaan uit een 
combinatie van een felgekleurd fluorescerend 
materiaal (goed zichtbaar overdag) en 
reflecterende strips (licht weerkaatsend in het 
donker). 
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Hij komt, hij komt…hij komt die goede SINT 

Op dinsdagvoormiddag 6 december verwelkomen we de 

goede man. 

Zijn helpende roet-Pieten zullen cadeautjes (voor de klas) én  

(lekkere) pakjes voor de kinderen meebrengen.  

Dit mede dankzij de ouderraad.  

 
 
 
Oudercontacten 
Deze gaan door op woensdag 14-12 / donderdag 15-12. Via Smartschool zult u hiervoor binnenkort een 
afspraak kunnen inplannen.  
 
 
kerstmarkt 
Wij, L1 en L6, organiseren voor het goede doel een leuke kerstmarkt en we willen jullie graag uitnodigen om langs te 
komen. 
De kerstmarkt gaat door op dinsdag 20 december van 
15u tot 16u in de turnzaal of op de speelplaats.  
 
We zouden het heel erg appreciëren mochten jullie een 
kijkje komen nemen.  
 
Er zullen 10 leuke kraampjes zijn met spulletjes die elke 
klas zelf gemaakt heeft. 

 
 
Wensen in december 
- Tijdens de gezellige eindejaarsperiode wensen mensen elkaar de leukste en beste wensen toe. Dat is een 
mooie traditie. 
In de school geven we de voorkeur aan een mondelinge wens. Dit betekent dat we de kinderen geen 
kaartjes laten uitdelen aan elkaar. Zo vermijden we mogelijke situaties die bepaalde gevoelens kunnen 
opwekken.  
- Eind december vieren we ons kerstfeestje en dan maken we het supergezellig in de klas. Er worden geen 
pakjes meer onder de boom gelegd, dat behouden we voor jullie thuis! 
 
 
 
BEBAT 

Onze school is een inzamelpunt. We worden daarvoor beloond.  
Voor elke kilo batterijen die we inzamelen krijgen we een spaarpunt.  
Met alle spaarpunten kunnen we gaan “shoppen” in de “Mybebat” catalogus. 
Dus, blijven verzamelen!!!!! 

 
 
 
Verloren voorwerpen 
Dagelijks “groeit” de hoeveelheid aan kledij (jassen, truien, …), koekendoosjes, brooddozen, drankbekers … 
We zullen deze spullen regelmatig (december) buiten aan de inkomdeur uitstallen.  
Wat niet wordt opgehaald (= zonder naam) komt in een kledingcontainer terecht nadien. 
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Schoolrekening 

Binnenkort ontvangt u de volgende schoolrekening. Gelieve deze te controleren en 
eventuele onjuistheden te melden a.u.b.  
Graag de betaling tijdig (zie uitvoeringsdatum op rekening) uit te voeren a.u.b. 
 
 
BENGELBENDE – KORTE naschoolse opvang 
Kinderen van de lagere school, die naschools in de korte opvang verblijven, worden opgehaald via de deur in de refter. 
Dus NIET via de hoofdingang. 
 
 
MIDDAGTOEZICHT in kleuterrefter 
Wie graag “af en toe” eens wil/kan inspringen, is zeer welkom! Gewoon even doorgeven aan de directeur dat je dit 
wilt doen. Zo kunnen we afstemmen op elkaars agenda. 
 
 
 
Nieuws uit Larum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 

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  

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 
    15.00 - 16.00 uur: kerstmarkt 

WOENSDAG 21  

DONDERDAG 22 VM: K3 zwemmen  L.S. verrassing in de namiddag  

VRIJDAG 23     VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25 Kerstmis 

MAANDAG 26 Begin Kerstvakantie t.e.m. 8 januari 2023 
 

 

December 
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Januari 
 

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8 Einde Kerstvakantie 
MAANDAG 9 Instapdag kleuters  VM: L6 naar SAG (met fiets) 

DINSDAG 10     L6: dagje middelbaar GOGeel 

WOENSDAG 11       20.00 uur: ouderraad 

DONDERDAG 12  

VRIJDAG 13     VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 14  

ZONDAG 15  

MAANDAG 16  

DINSDAG 17  

WOENSDAG 18 
Pedagogische studiedag – school gesloten 

    NM: trefbal voor L3-4 

DONDERDAG 19 VM: K3 zwemmen 

VRIJDAG 20     VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22  

MAANDAG 23  

DINSDAG 24  

WOENSDAG 25  

DONDERDAG 26 
     15.40 uur TEAMVERGADERING 

poëzieweek 

VRIJDAG 27     VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29  

MAANDAG 30  

DINSDAG 31  
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