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Welkom aan nieuwe instappers! 
Maandag 9 januari 2023 heetten we ook welkom aan: 

- Groene klas: Kabil 
- Blauwe klas: Uol en Cilou 
- Paarse klas: Menkem  
- L3: Ekjyot en Ekam 

We hopen dat ze (en hun ouders) zich snel thuis  zullen voelen in onze school. 
 
 
 

Geboren in 2021? 
➢ Aanmelden vanaf 28/02/2023 t.e.m. 21/03/2023  
➢ Bekendmaking van het resultaat tussen 22/03/2023 en 21/04/2023 
➢ Inschrijven NA aanmelding tussen 24/04/2023 en 15/05/2023 
➢ VRIJE inschrijvingen vanaf 23/05/2023. 

Je krijgt hiervoor vanuit de stad Geel nog een flyer in de brievenbus.  
Indien je niet in Geel woont, dan kan je bij ons een flyer bekomen. 
https://www.geel.be/eerst-aanmelden-dan-inschrijven 
 

Er is een kennismakingsmoment op zaterdag 11 februari om 10.00 uur. 
 
 

 

Afscheid nemen kleuterschool 
Op de speelplaats wachten de peuters bij één van de juffen of kunnen ze al spelen. Zo zien wij welke 
kinderen er op school zijn.  

Neem kort afscheid, liefst aan de poort. 
 
Dit maakt het toezicht gemakkelijker maar vooral ook VEILIGER.  
Een vaste structuur is duidelijker en je kind zal beter afscheid kunnen nemen. 
Een eerste volgende stap in het groeiproces naar zelfstandigheid. 
 
 

 
 
MIDDAGTOEZICHT in kleuterrefter (12.20 – 12.50 uur) 
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, alsook de juiste afspraken maken. 
Onlangs is Ziba gestart in de kleuterrefter (ma en do). 

 

6 / 2022-2023 
   
30/01/2023 

NIEUWSBRIEF 

mailto:sbs.larum@geel.be
http://www.larum.sbsgeel.be/
https://www.geel.be/eerst-aanmelden-dan-inschrijven


 
 

 

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

JAARTHEMA 
De kleuters zijn in januari en februari Made-lief voor de natuur en voor zichzelf. Ze maakten lekkere 
hapjes voor de vogels en zorgen voor zichzelf tijdens relaxatiemomenten in de klas. 

De lagere school werkt 2 maanden rond Made-lief zijn voor elkaar op school. Tijdens de poëzieweek 
schreven we gedichten over vriendschap. Verder gaan we er extra op letten dat we zowel op de 
speelplaats als in de klas respectvol met elkaar omgaan.    

ZORG 
Deze maand hebben wij een mooie zitbank gekregen via de ouderraad. Wij gebruiken deze bank om een 
rusthoek te ontwerpen in onze school.  → foto op facebookpagina van ouderraad 
Als kinderen het moeilijk hebben op de speelplaats, mogen ze mits toestemming van de leerkracht, naar de 
rusthoek. Hier kunnen ze even tot rust komen door middel van een boek, een mandala, wat 
friemelspulletjes, even niets doen... Dank u wel ouderraad! 

Deze periode (15/01-15/02) is het zorgteam ook volop bezig met het afnemen van het AVI-leesniveau. Aan 
de hand van deze resultaten worden er nieuwe Connectgroepen voor  technisch lezen gemaakt.  
Wij gebruiken de resultaten van jullie kind ook om een individuele evolutie in kaart te brengen. Het AVI-
niveau van jullie kind staat genoteerd in het agenda na 15/02. 

Leesplezier en leesmotivatie blijven we o.a. stimuleren door de vijfvingertest aan te leren zodat leerlingen 
dan boekjes kunnen kiezen naar hun interesse. 

GOEDE DOEL 
De leerlingen van L6 organiseerden voor de kerstvakantie een kerstmarkt op school. Hier verkochten ze 
allerlei werkjes die door alle klassen werden gemaakt. De opbrengst zouden we schenken aan de opbouw 
van de nieuwe kinderziekenhuisafdeling in Geel: Planeet Goudgeel.  
Dankzij de verkoop hebben we een mooi bedrag van €530 bij elkaar gezameld.  
De leerlingen van L6 willen alle klassen bedanken voor hun knutselwerkjes. Ook alle (groot)ouders, vrienden, 
familie, … willen we bedanken om massaal naar de kerstmarkt te komen en deze werkjes te kopen.  
Dankzij jullie hebben we dit mooie bedrag kunnen schenken. We hebben met veel trots een cheque 
persoonlijk afgegeven aan de verantwoordelijken van het kinderziekenhuis. 
 
 
DIKKETRUIENDAG 
Donderdag 9 februari 2023 is het weer dikke truiendag.  
Steeds meer mensen zetten zich in voor een gezonder klimaat. En dat mag 
gezien worden!  
 
Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan want wat we zelf kunnen doen voor 
het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken en de 
verwarming lager zetten. 
 
Op 9/02/2023 brengt je kind een tas en lepel in een zakje mee. Zo kunnen 
ze genieten van een lekkere tas verse soep, gemaakt door de leerlingen van 
de oranje kleuterklas en het eerste leerjaar. 
De week die daarop volgt zullen de kinderen over de de hele school werken 
rond het klimaat. #SBSLARUMtrekthetzichaan 
Hopelijk kunnen we zo samen gaan voor een gezonder klimaat! 
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Kraanwater op school 
Sinds kort is onze school een “kraanwaterschool”. 
https://www.kraanwater.be/ 
Dat we enkel drinkwater aanbieden, is al meerdere jaren in voege. Nu is 
het ook officieel bevestigd. 
 

BIKE2SCHOOL 
In totaal is er al 7202 km gefietst en 4164 km gewandeld. We spaarden 2220 kg CO² uit. 
 
CARNAVAL 
Woensdag 15/02 mogen ALLE kinderen verkleed naar school komen. 
Vrijdag 17/02: 
- spelen de kleuters in KIDOE een ganse dag. 
- Vrijdagmiddag smullen de lagere schoolkinderen van een frietje.  Bedankt aan de 
ouderraad hiervoor!  Vrijdagnamiddag voorzien we leuke activiteiten. 
 
 
Onthardingsproject 
We mogen uitkijken naar deze werken eind februari. 
 
 
OPROEP VANUIT DE EERSTE GRAAD 

Een warme oproep naar reservekledij voor leerlingen van het eerste/tweede leerjaar.  
Deze reservekledij wordt op school o.a.  gebruikt wanneer leerlingen een plasongelukje hebben gehad.  
We willen onze voorraad terug aanvullen. Wij zijn zowel voor jongens als meisjes op zoek naar: lange 
joggingbroeken, onderbroeken, sokken, truien, t-shirts. 
Heeft u thuis nog kledij liggen die voor uw zoon/dochter te klein is, maar nog wel bruikbaar 
Dan is deze zeker welkom op school. 
 
 
 

KOEKENverkoop ouderraad/oudercomité 
Dit jaar organiseert het Oudercomité geen Wafel- en pizzaslag,  
maar op grote vraag halen we de Koekenverkoop uit 2020 nog eens boven. 
We zijn er zeker van dat iedereen de koekjes van LU en Lotus wel mag, 
Dat ze lekker zijn kunnen we nu al beloven! 
 
Bestellen kan vanaf nu via https://sbslarum.page.link/smullen  
Lu koeken te bestellen tot 4 maart en Lotus een weekje later. 
Wij zullen met alle plezier al die zakjes vullen, 
Afhalen op vrijdag 31 maart, het Oudercomité staat er! 
 
 

 
 
 
Personeelsnieuws 

- L5: juf Lien is afwezig (bevallingsverlof). Ze wordt vervangen door juf Nathalie Roziers. 
- Groene klas: juf Hilde zal vanaf 1 maart halftijds werken. Ze wordt vervangen door juf Steffi. 
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Sport op school / schoolzwemmen → ter opfrissing, vanuit de infobrochure: 
https://larum.sbsgeel.be/wp-content/uploads/sites/10/2022/08/SBS-Larum-infobrochure-2022-2023.pdf  
5.5. Meer sport op school 
Sinds enkele jaren zijn we ingestapt in het project ‘Méér sport op school’ dat de Geelse Sportdienst 
aan alle basisscholen aanbiedt. Het is de bedoeling om ALLE kinderen op een regelmatige en 
systematische wijze in contact te brengen met allerlei bewegingsactiviteiten. 
De Sportdienst voorziet in de begeleiding van het schoolzwemmen, één sportdag en een 
scholencross. Hiervoor betalen de kinderen €36 (lagere school) of €15 (K3) dat in twee schijven via 
de schoolrekening wordt betaald. Hierin zit ook het vervoer vervat. 
 
De zwemlessen zijn verplicht. Wanneer ouders menen dat hun kind om speciale redenen niet kan 
deelnemen, dient de leerkracht hiervan schriftelijk verwittigd te worden.  
Terugbetaling kan echter enkel indien een doktersattest wordt bezorgd van één week of langer. Dit wordt 
op het einde van het schooljaar verrekend 
  
 
 
 
keuze levensbeschouwelijk vak 2023 - 2024 
- De kleuters van K3 krijgen een invulformulier mee, waarop de keuze wordt gemaakt 

voor volgend schooljaar in klas L1.  
Graag ingevuld en ondertekend tegen 13 FEBRUARI meegeven naar de school a.u.b.  
Ook de ACHTERKANT INVULLEN en handtekenen a.u.b. 

 
- Alle kinderen van de lagere school (uitgez. L6) zijn in de mogelijkheid om te 

veranderen van levensbeschouwelijk vak, indien het formulier voor 30/06/2023 is 
ingediend bij de directeur. Dit formulier bevraag je via de klasleerkracht. 

 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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Februari 
 

WOENSDAG 1 Instapdag KO + Teldag onderwijs   20.00 uur: ouderraad 

DONDERDAG 2 VM: K3 zwemmen  K0-1-3 / L2-6: Tandarts in de klas 

VRIJDAG 3      VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 4  

ZONDAG 5  

MAANDAG 6      

DINSDAG 7  

WOENSDAG 8 
Pedagogische studiedag – schoolpoort gesloten 

 

DONDERDAG 9 KO-1: KIJKDAG 09.00 – 10.00 uur (instap 27/02 en 17/04) 

VRIJDAG 10      VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 11 10.00 – 11.00 uur: kennismaking ouders + instappers °2021 

ZONDAG 12  

MAANDAG 13  

DINSDAG 14     15.40 uur TEAMVERGADERING 

WOENSDAG 15  VERKLEED NAAR SCHOOL NM: Netbal 3-3 voor L5-6 

DONDERDAG 16 VM: K3 zwemmen 

VRIJDAG 17 
K.S. naar KIDOE    VM: L1-2 zwemmen 
    Middag L.S.: traktatie frietjes (OUDERRAAD) 

ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20 Begin Krokusvakantie 

DINSDAG 21  

WOENSDAG 22  

DONDERDAG 23  

VRIJDAG 24 Carnaval  

ZATERDAG 25  

ZONDAG 26 Einde Krokusvakantie 

MAANDAG 27 Instapdag KO 

DINSDAG 28 °2021: AANMELDING t.e.m. 21/03/2023 
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Maart 
 

WOENSDAG 1 
Jeugdboekenmaand /  pop-up leesklas 

    20.00 uur: ouderraad 

DONDERDAG 2  

VRIJDAG 3      VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 4 Afronden bestelling KOEKENverkoop 

ZONDAG 5  

MAANDAG 6   

DINSDAG 7 
SCHOOLFOTOGRAAF 

 

WOENSDAG 8 
Pedagogische studiedag 

 
DONDERDAG 9 VM: K3 zwemmen 

VRIJDAG 10      VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 11  

ZONDAG 12  

MAANDAG 13    15.40 uur TEAMVERGADERING 

DINSDAG 14  

WOENSDAG 15 
Lokale verlofdag 2 

 
DONDERDAG 16  

VRIJDAG 17  VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 18  

ZONDAG 29  

MAANDAG 20 K2/3 naar CC De Werft  Projectweek 

DINSDAG 21  

WOENSDAG 22 Oudercontacten K.S.    NM: zwemmarathon 

DONDERDAG 23 VM: K3 zwemmen 

VRIJDAG 24      VM: L1-2 zwemmen 

ZATERDAG 25  

ZONDAG 26  

MAANDAG 27  

DINSDAG 28      Sportdag L3/L4 

WOENSDAG 29      Oudercontacten L.S. 

DONDERDAG 30      Oudercontacten L.S. 

VRIJDAG  31 
      VM: L1-2 zwemmen 

NM: Afhalen bestelling KOEKENVERKOOP 
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