
 

 

 

Schoolfeest 
Ons schoolfeest nadert met rasse schreden. Achter de 
schermen is het razend druk om de hele organisatie 
in orde te krijgen zodat zondag 14 mei alles weer 
vlekkeloos verloopt. Ondertussen kregen jullie een 
brief om in te schrijven en een brief voor de 
desserten/oproep voor helpers mee. Moest je deze 
gemist hebben, kijk dan even op Gimme en onze 
website. Daar vind je beide brieven terug. 
Leerlingen, leerkrachten en ouderraad kijken alvast 
uit naar deze dag en hopen jullie dan ook weer in 
grote getale te mogen verwelkomen! 
 

 

 

 

 

Geel op de fiets 
 Op woensdagnamiddag 3 mei wordt het marktplein 
van 14 u tot 17 u omgetoverd tot een speel- en 
fietsparadijs. Breng je fiets mee en test je 
fietsbehendigheid. Twee grote vrachtwagens laten je 
de gevaren van de dode hoek ontdekken.  
Ben je een speelvogel? Breng dan een bezoekje aan 
de PlayMobiel, een caravan vol spelmateriaal voor 
uren speelplezier. Of knutsel je eigen verkeersbord in 
elkaar. De Kindergemeenteraad stelt hun 
sensibiliseringsactie ‘Zie me gaan op de baan’ voor. 
Met deze actie kiest de kindergemeenteraad duidelijk 

voor een veilige schoolomgeving en vragen ze om meer rekening te houden met de zwakke 
weggebruiker. 
De stad wil op 3 mei iedereen motiveren om met de fiets naar het werk of de school te gaan. 
Zo werken we samen aan een betere gezondheid, verbeteren we de mobiliteit in onze stad 
en verminderen we de CO2-uitstoot!  
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Technotrailer 
Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar lager onderwijs, maar weet je nog niet goed wat je later 

wilt worden? Of zegt een beroep als automechanicien, schrijnwerker of graficus je wel iets, 

maar weet je niet precies wat dat inhoudt? Of ben je gewoon benieuwd hoe het voelt om 

‘techniek’ in de vingers te krijgen? Dan kan een bezoekje aan de Techno Trailer jou 

misschien wel heel wat duidelijker maken! 

Deze Techno Trailer is een grote vrachtwagen die op maandag 15 mei de parking voor onze 

school in beslag zal nemen. De parkeerplaatsen voor 

onze school aan de Burgstraat, zullen op vrijdag 12 

mei worden afgezet en dit t.e.m. maandag 15 mei. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Schoolreis LO  
Op maandag 22 mei trekt de ganse lagere school 
naar Nederland. L1 t.e.m. L3 reist naar de 
Valkenier in Valkenburg en L4 t.e.m. L6 naar de 
Efteling in Kaatsburg. 
Alle leerlingen worden ’s morgens om 8.30 u op 
school verwacht. ’s Avonds zijn we terug op school 
tussen 17.00  u en 17.30 u. Dit tijdstip hangt af 
van het verkeer die avond. Indien nodig zal de telefoonketting in gang gezet worden. 
Vergeet zeker de kids-ID niet mee te geven! 

 

 

 

 

Superlang weekend 
Het weekend van O.H.Hemelvaart wordt dit 
schooljaar nog extra verlengd. Wij starten het 
verlengde weekend reeds op woensdag 24 mei met 
een lokale verlofdag. Een superlang weekend, net 
vooraleer aan de laatste sprint naar de eindmeet te 
beginnen. En als het weer dan meezit, lijkt het al 
even echt vakantie… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wij leven mee met de familie van … 

 Renske Sterckx (K2A) bij het overlijden van haar    
overgrootvader. 
 Juf Treesje bij het overlijden van haar moeder. 
Veel sterkte en onze oprechte deelneming aan beide families. 

 

 

Leerboerderij  

De leerlingen en leerkrachten van de afdeling dierenzorg van Kogeka hebben ook dit jaar 
een bezoek aan leerboerderij De Bogaard uitgewerkt voor kinderen van het eerste leerjaar. 
Onze leerlingen krijgen een rondleiding met uitleg over de dieren, informatie over de 
voedselpiramide, een leuke quiz en een spel. De kinderen trekken die dag best kledij aan die 
vuil mag worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s 
Voor de paasvakantie werden er in onze school klasfoto’s, individuele foto’s en pasfoto’s 
gemaakt. Deze foto’s werden vandaag meegegeven met de kinderen. In het pakketje vind je 
slechts 1 foto. Op het bijgevoegde formulier staan de afmetingen en foto’s die je kan 
bestellen. Enkele foto’s werden tijdens het 
afdrukken beschadigd. Deze foto’s geef je terug 
mee met de bestelbon en dan ontvang je achteraf 
een andere. Bestellen kan tot dinsdag 9 mei. Dit doe 
je door de bijgevoegde bestelbon in te vullen en 
deze samen met gepast geld mee terug naar school 
te geven met je zoon of dochter. 
Let op: foto’s die achterblijven worden nadien 
aangerekend via de schoolrekening! 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

 

 

Wisseldag 3KO-L1 
Op woensdag 31 mei mogen de kleuters van 3KO al eens proeven van ‘het leven in de lagere 
school’. Zij wisselen een halve dag van klas met de leerlingen van het eerste leerjaar. Deze 

laatsten mogen nog eens terug naar hun ‘oude kleuterjuffen’ . 
De ouders van onze kleuters van 3KO zijn die dag ook welkom om mee een kijkje te gaan 
nemen in het eerste leerjaar. 

 

Proficiat… 

 
 Juf Charlotte (L5B) met de geboorte van je 
dochtertjes Oona en Enora op 12 april!  
 Fien (2KOB) en Cas (0KO) Moerkens met de 
geboorte van jullie broertje Gus op 21 april! 

 Félien (1KOA) Veraghtert met de geboorte van je 
twee broertjes Twan en Francis ook op 21 april! 
 
Een dikke proficiat aan al deze ouders!!! 

 

 

 

Communicatie: Gimme & schoolwebsite 
Om jullie zo goed en snel mogelijk op de hoogte te brengen en houden van het reilen en 
zeilen in onze school, blijven wij naast onze website ook GIMME gebruiken.  
Af en toe komen er nog ouders langs om te vragen hoe ze berichten van Gimme kunnen 
ontvangen. Surf naar www.gimme.be en registreer je daar. Daarna kan je inloggen en via 
een ‘helpknop’ (een ‘?’) kan je filmpjes bekijken die duidelijk de werking van Gimme 
uitleggen.  
Onze schoolwebsite kan je nog steeds bekijken op volgend adres: 
http://burgstraat.sbsgeel.be/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Schoolteam Burgstraat 
Lieva Vervoort, directeur a.i. 

 

http://www.gimme.be/
http://burgstraat.sbsgeel.be/


 

 

Mei 
 

MAANDAG 1 Dag van de arbeid 

DINSDAG 2 Zwemmen L3 + L4  

WOENSDAG 3 Geel op de fiets! 

DONDERDAG 4 Zwemmen L5 + L6  
L5 Film ‘The world of us’ 

(MOOOV) 

VRIJDAG 5 
L5A STEM-atelier in 

GO!Geel 

L3 & L4 Film ‘Dhanak’ 

(MOOOV) 

ZATERDAG 6  

ZONDAG 7  

MAANDAG 8  

DINSDAG 9 Zwemmen L3 + L4  

WOENSDAG 10  

DONDERDAG 11 Zwemmen L5 + L6  

VRIJDAG 12 Sportdag KO 
L1B Leerboerderij De 

Boogaard 

ZATERDAG 13  

ZONDAG 14 SCHOOLFEEST! 

MAANDAG 15 L5 + L6: Technotrailer 

DINSDAG 16 Zwemmen L3 + L4  L6: Bert De Kusser 

WOENSDAG 17  

DONDERDAG 18 Zwemmen L5 + L6  

VRIJDAG 19 L1A Leerboerderij De Boogaard 

ZATERDAG 20 Vormsel 

ZONDAG 21 Eerste communie 

MAANDAG 22 
Schoolreis L1-L2-L3: De 

Valkenier (NL) 

Schoolreis L4-L5-L6: De 

Efteling (NL) 

DINSDAG 23 
Doorschuifdag van 3KO tot 

L6 

L2 Film ‘De Daltons’ in CC 

De Werft 

WOENSDAG 24 Lokale verlofdag 

DONDERDAG 25 Hemelvaartsdag 

VRIJDAG 26 Brugdag 

ZATERDAG 27  

ZONDAG 28  

MAANDAG 29 Instapdag kleutertjes 
Klasfoto 0KO + foto’s 

afwezigen vorige fotoshoot 

DINSDAG 30 Zwemmen L3 + L4  

WOENSDAG 31 Wisseldag 3KO – L1 (+ ouders)  



 

 

Juni 
 

DONDERDAG 1 Zwemmen L5 + L6  

VRIJDAG 2  

ZATERDAG 3  

ZONDAG 4 Pinksteren 

MAANDAG 5 Pinkstermaandag 

DINSDAG 6 Schoolreis KO Zwemmen L3 + L4  

WOENSDAG 7  

DONDERDAG 8 Zwemmen L5 + L6  Ouderraad 20.00 u 

VRIJDAG 9  

ZATERDAG 10  

ZONDAG 11  

MAANDAG 12  

DINSDAG 13 Diplomazwemmen L3 + L4  

WOENSDAG 14  

DONDERDAG 15 Zwemmen L3 + L4  L1 + L2 Sportdag Bogaard 

VRIJDAG 16  

ZATERDAG 17  

ZONDAG 18  

MAANDAG 19  

DINSDAG 20 Zwemmen L3 + L4  Oudercontact KO 

WOENSDAG 21 Kennismakingsdag 0KO 

DONDERDAG 22 L5 + L6 Sportdag Bel 

VRIJDAG 23 Vrij zwemmen L2  

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25  

MAANDAG 26 L6 Sportdag 

DINSDAG 27 Bengelpop L1 + L2 + L3 

WOENSDAG 28 Oudercontact LO 

DONDERDAG 29 Receptie L6 PZR L5 + L6 Your’in L4 

VRIJDAG 30 Laatste schooldag tot 12.00 u 
 


