
1 

 

Editie : Verkeersweek   

  

  

  

   

  

  

  

   

NIEUWSBRIEF 
september 2/ 2017-’18 

 Editie: Verkeersweek 

 Fietsen meebrengen 

 Dode hoek-oefening 

 Programma verkeersweek: KS 

 Programma verkeersweek: LS 

 Vooruitblik 2017-2018 

 Sport op school 

 Nieuws vanuit de kunstacademie ! 

 Afhalen van kinderen lagere school 

 Sportdagen schooljaar 2017-2018 

 Scholencross → De Leunen 

 Maandthema’s in de kleuterschool 

 Eerste klasje 

 Vacatures in de school 

 Huwelijksbootje 

 Info-avond vormelingen 

 Grootoudersfeest—Oudersfeest 

 Kalender september—oktober 

 

 

 

Daar verkeersveiligheid voor iedereen een TOP - prioriteit is en moet 
zijn, nemen wij jaarlijks deel aan de verkeersweek, die loopt van 18 
tot 22 september. 

Elk leerjaar, van de allerkleinsten tot onze oudsten krijgt een pro-
gramma op maat aangeboden tijdens de verkeersweek. 

Op vrijdag 22 september maken we er echter een groot 
SCHOOLS  moment van. Dan wordt de Burgstraat verkeersvrij ge-
maakt vanaf de Groenenheuvel tot aan de Rijn en dit  tussen 8u15 ’s 
morgens en 15u45 ’s avonds. We vragen aan alle ouders om, in de 
mate van het mogelijke, die dag echt de auto “op stal te laten” en 
samen met de kinderen per fiets naar onze school te komen.  

Onze ouderraad zorgt ’s morgens 
voor een beloning met een warm 
(of koud) drankje en een wafeltje 
om de batterijen na de geleverde 
inspanningen terug op te laden. 

 

L1 A+B Vrijdag 22/09 

L2 A+B Vrijdag 22/09 

L3 A+B Maandag 18/09 

L4 A+B Dinsdag 20/09 

L5 A+B Donderdag 21/09 

L6 Woensdag 20/09 

In deze 

Fietsen meebrengen 

Gedurende de verkeersweek vragen we 
aan onze leerlingen van de lagere school 
om hun fiets mee naar school te brengen 
op de hieronder aangegeven datum. Ze 
zullen tijdens de  lessen LO een           
fietsbehendigheidsparcours                  
afleggen. 

 Het zou fijn zijn als alle leerlingen 
 hun fiets bij zouden hebben, zodat ze 
 allemaal deel kunnen nemen aan de 
  activiteiten. 

 

We geloven vast en zeker dat de 
“Burgstraatouders” hun beste beentje zul-
len voorzetten en deze AUTOLUWE 
schooldag zullen doen uitgroeien tot een 
heus succesnummer. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGjd3NgKfWAhXBa1AKHWgQB8MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_831983_kop-warme-chocolademelk-en-wafel-voedende-calorierijke-ontbijt.html&psig=AFQjCNFOdYLGf
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Dode hoek-oefening 

Op vrijdag 22 september krijgen alle 
kinderen van de lagere school en onze 
oudste kleuters van 3 KO uitleg bij de 
dode hoek rond een vrachtwagen. Er 
zal een vrachtwagen opgesteld staan 
in de Burgstraat en één van onze papa
-politieagenten zal onze kinderen laten 
ervaren hoe beperkt het zicht van een 
vrachtwagenchauffeur in zijn cabine 
is. Een dikke dankjewel voor de 
vrachtwagen die we mogen “ lenen “ 
en de hulp van de deskundigen ter 
plaatse ! 

  

  

   

Programma verkeersweek  : KS 

1KOA-B 

Wandeling door ons schooldomein, bezoek aan het kruispunt van de 
Logen en oversteken op het zebrapad van de Burgstraat.  

2 en 3 KO 

Verkeerseducatieve film: De toverdrank van Kazaran  

Naar St.-Dimpnaplein met introductie van de verkeersborden (rond, 
rechthoekig, blauw, rood) bij het verkeersspel. 

Bezoek aan het politiekantoor. 

Voor alle kleuters : 

De kleuters brengen hun fiets mee want er staat heel wat op het 
programma, vooral tijdens de turnuren : 
 
 
Wie moeilijkheden heeft om z ‘n fiets op school te krijgen … er zijn 
altijd wel een aantal fietsjes op school, geen nood. 
 

 

1 KO A + B Dinsdag 19/09 

2 KO A Maandag 18/09 

2 KO B Vrijdag 22/09 

3 KO A + B Dinsdag 19/09 
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Programma verkeersweek  : LS 

1ste leerjaar 

Onderdelen van de fiets bespreken + bus-evacuatie oefenen. 

Verkeerslied aanleren 

  

2de leerjaar 

Hoe moet ik oversteken ? Praktische oefening in De Burgstraat 

Straplied + dans aanleren 

Muzische vorming in thema 

 

3de leerjaar 

Verkeerssituaties rond de school bekijken. Deze lln. kijken vooral naar het 
NUT van verkeersborden, zebrapaden, … en gaan de verkeersdrukte na.  

Oefeningen op onze speelplaats 

Muzische vorming in thema 

 

4de leerjaar 

Verkeerswandeling met vooral aandacht voor specifieke situaties voor 
voetgangers en fietsers in omgeving van de school.  

Gezelschapsspelletjes in verband met verkeersborden 

 

 5de leerjaar 

Verkeerseducatieve uitstap door Geel-Centrum en in de buurt van de 
school (datum nog af te spreken met onze wijkagent ) 

Film in verband met fietsen in het verkeer 

 

6de leerjaar 

Dinsdag 19/9 : VERKEERSDAG i.s.m. bedrijven uit het Geelse met als the-
ma ” Horen, zien en gezien worden “. Deze dag gaat door in en om de 
sporthal van Axion in Geel. Onze lln. rijden met de fiets, met begeleiding 
van politie en leerkracht tot daar. Ze vertrekken om +/- 11u00 en zullen 
omstreeks 15u20 terug zijn. Meer info vindt u in een aparte brief.  

Dit wordt een erg actieve dag met leuke en leerrijke workshops rond het 
thema verkeer. 

Voor alle leerlingen van de lagere school : 

Fietscontrole : deze datum wordt later bepaald 
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Vooruitblik 2017—2018  

Bij deze nieuwsbrief geven we graag de vooruitblik 2017-2018 mee. 
Hierop staan alle belangrijke data voor dit schooljaar. Bewaar deze 
goed ! De kinderen brengen deze volgende week ook in papiervorm 
mee naar huis. Hopelijk helpt deze vooruitblik bij het plannen van het 
schooljaar. De kalender op de website krijgt ook langzaamaan zijn 
definitieve vorm en we zijn op zoek naar een koppeling tussen onze 
kalender en jullie persoonlijke kalenders op de smartphone, zodat 
jullie je weer kunnen abonneren op de klas van je kind(eren) en de 
meldingen kunnen ontvangen. Hierover zo snel mogelijk meer. 

  

  

Sport op school 

Dit schooljaar gaan onze oudste kleuters en leerlingen van de lagere 
school zwemmen op : 

• Maandag : 3 KO 

• Woensdag : L2 

• Donderdag : L1 + L4 + L5 + L6 

• Vrijdag : L3 

Een jaaroverzicht van de sportdienst werd tijdens de info – avond 
meegegeven. 

Dit extra sportaanbod door de Geelse Sportdienst kost € 31,50 ( L1 
t.e.m. L5, in L6 worden enkel de sportactiviteiten aangerekend zijn-
de € 10,50 ) en € 15,60 ( oudste kleuters ). Dit wordt in 3 schijven 
aangerekend op de schoolrekening, voor 3 KO in 2 schijven. Gemis-
te beurten worden enkel verrekend indien er een doktersbriefje van 
méér dan één week binnengebracht wordt.   

We raden onze leerlingen aan tijdens de turnles stevigere sport-
schoenen te dragen i.p.v. de gebruikelijke turnpantoffels. Dit zal de 
kans op blessures en wondjes verminderen. Het is wel verplicht 
schoenen met een lichte zool te dragen, geen felgekleurde of zwarte 
zolen. Deze schoenen blijven op school in de turnzak.  

De gewone turnpantoffels zijn natuurlijk ook nog altijd toegestaan. 

Nieuws vanuit de kunstacademie ! 
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Afhalen van de kinderen van de lagere school 

Na 2 weken proefgedraaid te hebben met het afhalen van de leerlingen 
denken we de meest efficiënte wijze gevonden te hebben. Alvast be-
dankt voor jullie geduld om ons even de puntjes op de i te laten krij-
gen. Hieronder volgt een kort overzicht. 

1. Kleuters worden opgehaald 

2. Rij Logen vertrekt 

3. Rij Rijn vertrekt 

4. Rij Burgstraat vertrekt : dit zijn de kindjes die alleen naar huis 
mogen 

5. De ouders van de kinderen van de lagere school mogen de speel-
plaats betreden na het vertrekken van de kleutertjes. 

6.     L1 plaatst zich tegen de muur en mag afgehaald worden, L2  
 verzamelt op het ijsje en L3 zet zich aan het hinkelpark. De 
 kinderen mogen afgehaald worden bij de juf. 

7. L4 schuift door tot aan het huisje. 

8. Ondertussen wachten de fietsers van deze 4 leerjaren aan het 
fietsenrek. Ouders die een fietser komen ophalen mogen tot aan 
het fietsenrek wandelen en hun kind meenemen via het smalle 
paadje naast de speelplaats. 

9. L5 en L6 schuiven door naar voor als de andere kinderen weg 
zijn, de leerlingen mét fiets kunnen de speelplaats gewoon verla-
ten met de fiets aan de hand, aangezien er dan bijna niemand 
meer op de speelplaats staat. 

Scholencross → De Leunen 

In de week van 25 september organiseert de Geelse sportdienst weer 
de jaarlijkse scholencross. Onze kinderen krijgen een halve dag sport 
aangeboden en worden via sport en spel voorbereid op het loopgebeu-
ren.  

De juiste timing kan ik nog niet meegeven aangezien wij die zelf nog 
niet doorkregen, de data van de verschillende loopcrossen kan ik wel al 
vermelden. 

L1 & L2 Donderdag 28 september - namiddag 

L3 & L4 Donderdag 28 september - voormiddag 

L5 & L6 Dinsdag 26 september 

Sportdagen schooljaar 2017-2018 

Ook dit schooljaar genieten de kinderen van L1 – L2 – L5 
en L6 van een extra sportdag, georganiseerd door de 
leerkrachten lichamelijke opvoeding van alle stedelijke 
basisscholen. 
Een bijdrage van 2 euro per kind komt op de eerste 
schoolrekening. 
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Eerste klasje 

De foto ’s van onze eersteklassertjes zijn gemaakt ! Op woensdag 27 september 
verschijnen deze in de gratis bijlage bij de Gazet van Antwerpen. 

Maandthema’s in de kleuterschool 

Elke week werken onze juffen in de kleuterschool rond een bepaald thema 
in hun klasjes.  
In onze nieuwsbrief willen we jullie graag meegeven rond welke thema’s 
er elke maand gewerkt wordt. Zo willen wij jullie, als ouder of grootouder, 
op de hoogte houden en ook aanmoedigen om ons zeker te laten weten 
wanneer er een thema plaatsvindt waarbij jullie iets extra kunnen bijbren-
gen. Dus komt er een thema aan waarbij jij een meerwaarde kan bieden, 
mag je de juf hier steeds over aanspreken.  
Hieronder vinden jullie alvast de thema’s die in de maand september aan 
bod gaan komen.  

KLAS 

Week 1&2 Week 3 Week 4 Week 5 

(1,4 –8) (11 - 15) (18- 22) (25 - 29) 

Thema Thema Thema Thema 

OKO 
Voor de eerste keer 

naar school 
Jules en zijn klasvriend-

jes 

Jules draagt een 
fluo hesje ! 

Fruit is gezond 

1KOA 

Welkom, weer naar 
school 

Mijn vriendjes en ik Verkeer : hoe ko-
men wij naar 

school ? 

Verkeer : hoe ko-
men wij naar 

school ? 

1KOB 

Welkom, weer naar 
school 

Mijn vriendjes en ik Verkeer : hoe ko-
men wij naar 

school ? 

Verkeer : hoe ko-
men wij naar 

school ? 

2KOA 
Ik zit al in de 2de  

kleuterklas 
Ik verken mijn school Opgepast,  

ik kom er aan 
Zonnebloemen en 

pompoenen 

2KOB 
Terug naar school Mijn vriendjes en ik Opgepast op de 

straat ! 
Opgepast op de 

straat ! 

3KOA 
Welkom ! Terug naar 
school, ik zit in 3 KO ! 

Ik ben al groot ! Veilig door het ver-
keer ! 

Veilig door het ver-
keer ! 

3KOB 
Welkom ! Terug naar 
school, ik zit in 3 KO ! 

Ik ben al groot ! Veilig door het ver-
keer ! 

Veilig door het ver-
keer ! 

Vacatures in de school 

De lege plekjes binnen onze school raken zo langzaamaan opgevuld. Hilde Goos komt 
vanaf deze week onze korte opvang verzekeren, Sabrina Verbinnen vervangt An 
Geerinckx als kinderverzorgster gedurende haar afwezigheid en maandag maak ik 
kennis met iemand die als middagmama in de lagere school aan de slag wil gaan.  

Op dit moment zoeken we nog een lieve, zorgzame maar kordate mama, oma, moe-
ke, tante, … die donderdag—en vrijdagmiddag een handje wil toesteken tijdens het 
middagtoezicht in de kleuterschool. Mensen met interesse mogen zich altijd melden 
via kris.karremans@geel.be 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW6-DzoafWAhUOmrQKHUw5CH4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbarthelschool.be%2Findex.php%2F8-vzw&psig=AFQjCNHze89mncXu9zESHyEsgWAAclEUKg&ust=1505567411217646
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Huwelijksbootje 

Op vrijdag 15 september is meester Guy in het 
huwelijk getreden met zijn Charlotte. Ondanks 
de regen, werd het voor hen en hun familie en 
vrienden een onvergetelijke dag. We wensen 
hen dan ook een zonovergoten leven toe vanwe-
ge de hele Burgstraat ! 

Info-avond vormelingen 

Via deze weg willen we jullie graag herinneren aan de ouderavond 
voor de ouders van de vormelingen van dit jaar, die door zal gaan in 
de refter van de Vrije Basisschool St. Dimpna,  en dit op dinsdag 26 
september om 19u30. Zoek thuis alvast de datum en plaats van 
het doopsel van je kind op, deze gegevens worden die avond opge-
vraagd. 

Maandag 2 oktober 2017 : Lokale verlofdag ! 

Grootoudersfeest – Ouderfeest 

We hebben nog even de tijd, maar om iedereen de kans te geven deze 
dag vrij te houden, geven we de datum nog even :  

 

Vrijdag 20 oktober 2017 om 09u30  
Grootoudersfeest 

Zaterdag 21 oktober 2017 om 10u00 :  
Oudersfeest 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het schoolteam, 

Kris Karremans, directeur 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_vuyow6nWAhUCYVAKHYEQAgAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.weddingmadeinspain.com%2Fhet-huwelijk%2F4593379862&psig=AFQjCNEC4EGv6XCDfUI9Ye0mgB_h4jqRbw&ust=150564511750984
https://thumbs.dreamstime.com/z/de-aankondiging-van-de-megafoon-2276588.jpg
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SEPTEMBER 

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 L5 & L6   

WOENSDAG  27    

DONDERDAG  28  Scholencross L3 & L4 ( VM ) Scholencross L3 & L4 ( NM ) 

VRIJDAG  29  L3 Zwemmen   

ZATERDAG  30    

 

OKTOBER 

ZONDAG  1   

MAANDAG  2  Lokale verlofdag  

DINSDAG  3    

WOENSDAG  4  Pedagogische studiedag  

DONDERDAG  5  L4, L5 & L6 Zwemmen  20u00: Ouderraad 

VRIJDAG  6  L4 Suske en Wiske-museum L4, L5 & L6 Zwemmen  

ZATERDAG  7    

ZONDAG  8    

MAANDAG  9  L5 + L6: Bosklassen  

DINSDAG  10  L5 + L6: Bosklassen L1 Medisch toezicht CLB 

WOENSDAG  11 L5 + L6: Bosklassen  

DONDERDAG  12 L5 + L6: Bosklassen L4 Zwemmen  

VRIJDAG  13  L5 + L6: Bosklassen L3 Zwemmen 

L2 Herfstwandeling Prinsenpark 

ZATERDAG  14    

ZONDAG  15    


