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Welkom !  

Na een lange en deugddoende vakantie zijn we blij om onze poor-

ten terug te openen om alle leerlingen, groot en klein te kunnen 

verwelkomen. Namens het team en mezelf wil ik iedereen van harte 

welkom heten op deze eerste schooldag.  We zijn blij dat we op-

nieuw uw vertrouwen genieten en kijken uit naar 10 boeiende , 

maar vooral ook leerrijke maanden. Een nieuw schooljaar, nieuwe 

ideeën, nieuwe plannen, nieuwe uitdagingen ! Wij zijn er klaar voor 

en samen met de kinderen gaan we dag na dag op ontdekking.  Dat 

doen we samen met 121 kleutertjes en 209 lagere schoolkinderen, 

samen goed voor een totaal van 330 leerlingen die we samen on-

derbrengen in 7 kleuterklassen en 11 lagere schoolklassen. 

  

  

  

Een speciale welkom aan de nieuwe kinderen en ouders die voor het 
eerst op onze school zijn. We hopen dat deze kinderen en hun ou-
ders zich snel thuis mogen voelen bij ons. 

0 KO : Louise, Nika, Wout, Jef, Emma, Feel, Jerenzo, Lars, Eppo,   
   Lena, Robyn, Hanna 

2 KO : Michal, Fatima 

3 KO : Charlotte, Jules 

L4 : Kasper, Maryam 
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Het team 

Juf Klaartje ( 3 KOB ) is met moederschapsbeschermingsverlof, zij 
wordt vervangen door juf Ines en juf Griet in duo-baan. 

Juf Els ( L1A ) wordt in haar halftijdse job ondersteund door juf An. Juf 
Edwine gaat mee de zorg ondersteunen en zal dit vooral in de eerste 
graad doen. 

Juf Katrien wordt klastitularis van L2B. 

Juf Dorien neemt L3B halftijds voor haar rekening. 

Juf Lydie ( L4A ) gaat 4/5de aan de slag, juf An zal haar vervangen op 
vrijdag. 

Juf Charlotte ( L5B ) werkt ook 4/5de, juf Dorien vervangt haar op vrij-
dag. 

Juf Lieva zou de ICT weer op zich nemen, maar zal dit schooljaar ver-
vangen worden door juf Greet Oudermans. 

Juf Christel ( RKG ) blijft halftijds aan de slag, juf Miet Van Baelen zal 
dus ook 4 uur godsdienst geven op onze school. 

Juf Ann Geerinckx ( kinderverzorg-
ster ) is nog steeds afwezig, wie 
haar zal vervangen is op dit ogen-
blik nog niet geweten. 

We wensen alle teamleden een fijn 
schooljaar toe ! 

 

Info -  en onthaalbrochure 

Naast alle praktische en organisatorische regelingen, leest u in de info-
brochure ook waar we als school mee bezig zijn. Vanaf dit schooljaar 

wordt de info en onthaalbrochure op de website 
geplaatst zodat hij gedurende het hele school-
jaar daar te raadplegen is. Er wordt dus geen 
papieren versie meer verdeeld.  

  

  

Infoavonden 

We vinden het belangrijk om de ouders van onze leerlingen bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar uit te nodigen op onze school. Wij nodigen jullie graag uit in de 
klas waar je kind zit. Hier krijg je een complete uitleg bij de concrete klaswerking. 
We reserveerden hiervoor volgende data : 

 Kleuterschool : donderdag 7 september om 19u.00 

 Kleuterschool : klas van juf Treesje ( 1 KOA ) : donderdag 14 sep-
tember om 19u.00 

 Lagere school : L1 – L2 – L3  maandag 4 september om 19u.00 

 Lagere school : L4 – L5 – L6  dinsdag 5 september om 19u.00 

We hopen dat u erbij kan zijn , dit is immers het moment bij uitstek om een ant-
woord te krijgen op de vele vragen die er ongetwijfeld leven bij de start van het 
nieuwe schooljaar . Welkom ! 
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Administratieve gegevens aanpassen 

Tijdens een lange vakantieperiode wijzigt er wel eens wat. Telefoonnummers, adres-
sen, gezinssamenstelling … misschien is dat ook bij u het geval. Tijdens de info-
avond bieden we u de mogelijkheid om eventuele wijzigingen aan te passen op de 
klaslijst. 

Vernieuwd schoolreglement schooljaar 2017-2018 

Naar jaarlijkse gewoonte werd het schoolreglement aangepast aan de nieu-
we wetgeving en goedgekeurd op de schoolraad en het Schepencollege. 

Tevens werd op de schoolraad beslist dat : 

 het schoolreglement niet meer op papier verspreid wordt 

 de digitaal goedgekeurde versie schooljaar 2017-2018 via elektronische      

 drager op de schoolwebsite geplaatst wordt 

De papieren versie ligt ter inzage op de school en kan op uitdrukkelijk en 
schriftelijk verzoek van de ouders meegegeven worden. 

Tijdens de info –avond ontvangt u ook een document waarop u akkoord 
dient te gaan met het schoolreglement. Mogen wij u vragen dit per 
kerende terug mee te geven. 

 

 

Verloren voorwerpen 

In de lagere school worden de verloren voorwerpen opgehangen in de 
kleedkamers van de turnzaal. Hier kunnen onze leerlingen altijd terecht 
wanneer ze iets kwijt raken. Na elke vakantie zullen deze kapstokken op-
nieuw leeggemaakt worden, zodat onze leerlingen hun spulletjes die daar 
terecht komen makkelijker kunnen terugvinden.  

Elk jaar blijft er heel wat liggen op school, mo-
gen wij daarom vragen om zoveel om zoveel 
mogelijk spullen van een naam te voorzien ?  

Wat overbleef van vorig schooljaar wordt nog 
éénmaal uitgehangen tijdens de info – avon-
den van volgende week, daarna ruimen we dit 
definitief weg. 

Op zoek naar … 

Voor ons reftertoezicht van de lagere school zijn we op zoek naar een middagma-
ma die op maandag-, dinsdag-, donderdag– en vrijdagmiddag een uur vrij is om 
samen met één van onze leerkrachten  het middagtoezicht op zich te nemen. We 
moeten jammer genoeg afscheid nemen van Conny, daar zij voltijds aan het werk 
is. Geïnteresseerden mogen altijd mailen naar kris.karremans@geel.be 

Van harte welkom ! 
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Onze ouderraad blijft op zoek naar gemotiveerde mensen die hun 
ploeg willen versterken, iedere ouder is dus uitgenodigd op de twee-
de vergadering van de ouderraad op donderdag 5 oktober om 
20u00. 

Deze vergadering zal doorgaan in onze personeelskamer. Tijdens de 
info – avonden zullen enkele leden van de ouderraad ook aan actie-
ve ledenwerving doen in de klassen van de kleuterschool en de eer-
ste graad van de lagere school. Om de werking van de ouderraad 
beter bekend te maken bij de ouders van onze school, zal er maan-
delijks een verslag van de vergadering bij de nieuwsbrief gevoegd 
worden.  

Bericht van de ouderraad 

Nu onze kinderen en de leerkrachten begonnen zijn aan het nieuwe 
schooljaar, is ook 1 september het startschot voor de ouderraad.  
De ouderraad zal, zoals de voorbije schooljaren, zich inzetten voor 
het welzijn van onze kinderen en een spreekbuis zijn voor de ou-
ders.    

Om dit te kunnen doen, is de ouderraad op zoek naar ouders die de 
ouderraad willen versterken of die ons een handje willen helpen op 
één van onze activiteiten. Indien je interesse hebt, mag je een mail-
tje sturen naar ouderraad.burgstraat@gmail.com met de vermelding 
of je lid wordt van de ouderraad of een helper wil zijn. Hopelijk mo-
gen wij jullie verwelkomen op één van onze vergaderingen of activi-
teiten. 

Indien je als ouder opmerkingen of suggesties hebt, kan je die altijd 
laten weten aan één van onze leden of op ons mailadres. 

 
De ouderraad. 

Bestelbon 17-18 

Om de administratie te vereenvoudigen en u als ouders de mogelijkheid te bieden u 
duidelijker uit te spreken over wat u al dan niet extra wenst te bestellen via de school, 
werken we net als vorig schooljaar met een bestelbon. Om de bestelling vlot te laten 
lopen, stellen wij het op prijs als u ten laatste vrijdag 8 september het bestelblad 
weer mee naar school geeft.  

Afwezigheden van leerplichtige leerlingen ( niet voor kleuters ) 

Alle leerlingen van de lagere school krijgen een knipblad mee waarop vier 
‘afwezigheids -attesten wegens ziekte’ staan, die u als ouders zelf in kan vullen als 
uw kind drie kalenderdagen of minder ziek is. De precieze regelgeving leest u in 
de infobrochure. Gelieve enkel deze strookjes te gebruiken en niet zelf een briefje 
te schrijven.  

mailto:ouderraad.burgstraat@gmail.com
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Nieuwsbrieven 2017-2018 

Een nieuw schooljaar dient zich aan en dus gaan 
we ook van start met nieuwe nieuwsbrieven. Je 
krijgt telkens een maandkalender mee zodat je 
ook al wat kan vooruitblikken en tijdig geïnfor-
meerd wordt, wanneer welke klas- of schoolactivi-
teit doorgaat. Hier en daar kan er wel eens een 
datum toegevoegd worden of veranderen, maar 
hierover word je dan via de klas op de hoogte gebracht. Ook proberen we 
om de kalender op onze schoolwebsite http://burgstraat.sbsgeel.be/ zo 
actueel mogelijk te houden. Enkel wie geen mogelijkheid heeft om via 
mail de nieuwsbrief te ontvangen en dit ook aangaf op het inschrijvings-
document, krijgt nog een papieren versie mee. Een nieuw mailadres ? 
Laat het ons weten ! 

Grootouders die ook via onze nieuwsbrief op de hoogte willen gehouden 
worden sturen een mailtje naar : 

kris.karremans@geel.be 

Zij worden dan mee opgenomen in de mailinglist. Men zegge het voort ! 

Bengelbende 

Op vrijdag 15 september is er GEEN na-
schoolse kinderopvang in de Bengelbende. 
Op school zal er wel de gewone korte naschoolse kinderopvang zijn 
zoals voorzien. Gelieve hiermee rekening te houden !  

De ooievaar 

Mia ( 2 augustus 2017 ), zusje van Tuur Seyen ( 1 KO A ) en Door 
( instapper november ). 

Wij wensen Tuur, Door en hun fiere ouders 
veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis ! 

 

Studie – en schooltoelagen 2017– 2018 

De overheid wil dat alle leerlingen de studie van hun keuze kunnen aanvatten, daar-
om zijn er toelagen. Je bent zeker niet de enige die hier  gebruik van maakt en 
waarom zou je het laten liggen? Ondersteuning komt niet enkel van de overheid, 
ook de school krijgt voor elk kind met studietoelagen extra werkingsmiddelen om dit 
te doen. Doe je aanvraag vandaag nog. Wij helpen je. 

Informatie ( + online indienen ) op www.studietoelagen.be of via een aanvraagfor-
mulier te verkrijgen via de school. Ook op de dienst onderwijs  ( stadhuis ) kan je 
hiervoor terecht tijdens speciaal georganiseerde zitdagen. Deze gaat door op dins-
dag 12 september 2017 in het stadhuis in lokaal 1.14   

 

http://burgstraat.sbsgeel.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kJS9hITWAhXGbVAKHRfCBjgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Ffelicitatiekaarten%2Flief-meisje-geboren-giraffe-roze&psig=AFQjCNGl08_l7cLGSkO0I1C2hlP6xtEth
http://www.studietoelagen.be
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Nieuwe regeling avondrijen 

Om de veiligheid aan de schoolpoort te verhogen, schaffen we vanaf dit 

schooljaar de rij van de Burgstraat af zoals we ze tot hiertoe kenden. De 

kinderen die alleen naar huis mogen zullen nog overgezet worden, de ande-

re kinderen blijven bij hun leerkracht en schuiven samen door naar de kleu-

terspeelplaats wanneer de kleuters daar afgehaald zijn door hun ouders. 

Dan hanteren we het systeem van de kleuterschool : de poort wordt op-

nieuw geopend en de ouders komen binnen tot aan de boom. Daarna mo-

gen ze hun kind afhalen bij de juf. Op die manier staan de kinderen die niet 

meteen afgehaald worden veilig binnen de schoolpoort. 

Deze manier van werken zit nog in experimentele fase, maar we streven op 

deze manier naar meer veiligheid. We hopen op jullie begrip om via vallen 

en opstaan tot de meest efficiënte en veilige werkwijze te komen. 

Nieuws uit de bib 

 

Hulp nodig bij het kaften van je school-
boeken? 
Wij helpen je graag verder op zaterdag 2/09 tussen  
9u30 en 11u30 en op woensdag 6/09 tussen  13u00 
en 15u00 in de bibliotheek van Geel. 

 Voor het geval je zelf geen 
kaftpapier zou hebben, ge-
bruiken we het bruine inpak-
papier van de bibliotheek zo-
lang de voorraad strekt. 

Je kan rekenen op onze en-
thousiaste vrijwilligers die 
klaar staan om jullie met ple-
zier een handje te helpen. 

Breng liefst je eigen materia-
len mee zoals kaftpapier en 
plakband maar vergeet vooral 
je boeken niet  ! 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het schoolteam, 

Kris Karremans, directeur 
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SEPTEMBER 

VRIJDAG  1  Ouderraad 20u   

ZATERDAG  2    

ZONDAG  3    

MAANDAG  4  Infoavond L1, L2 & L3 om 19.00 u   

DINSDAG  5  Infoavond L4, L5 & L6 om 19.00 u   

WOENSDAG  6    

DONDERDAG  7  Infoavond KO om 19.00 u  

(uitgez. 1 KOA)  

 

VRIJDAG  8    

ZATERDAG  9    

ZONDAG  10    

MAANDAG  11    

DINSDAG  12    

WOENSDAG  13    

DONDERDAG  14  Infoavond 1KOA om 19u00 L4, L5 & L6 Zwemmen  

VRIJDAG  15  L3 zwemmen   

ZATERDAG  16    

ZONDAG  17    

MAANDAG  18  Start verkeersweek   

DINSDAG  19  L6 Verkeersdag   

WOENSDAG  20    

DONDERDAG  21  L5 Sportdag  L4 & L6 Zwemmen  

VRIJDAG  22  Einde verkeersweek  L3 Zwemmen  

ZATERDAG  23    

ZONDAG  24    

MAANDAG  25    

DINSDAG  26  Scholencross L1, L2, L5 & L6   

WOENSDAG  27    

DONDERDAG  28  Scholencross L3 & L4   

VRIJDAG  29  L3 Zwemmen   

ZATERDAG  30    


