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Spaghettifeest – allen daarheen !  

Zaal Holvenia – 2440 Geel !!!  
Graag herinneren we jullie eraan dat de inschrijvingen voor het spa-
ghettifeest nu maandag 13 november in ons bezit moeten zijn. 

Vrijdag 24 november verwachten we jullie dan massaal op ons 
spaghettifeest. Onze ouderraad zal samen met ons schoolteam 
klaarstaan om jullie weer vlekkeloos te bedienen van allerlei lekkers.  

Tot dan !      

Verse soep op school 

Vanaf deze week serveren we weer 3 middagen per 
week verse soep. Onze soep halen we bij Slagerij Sijs-
mans, Pas 107 te Geel. Voor informatie wat betreft   
allergenen kan je contact opnemen met de slager op 
het telefoonnummer “ 014 58 96 31”.  
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Kindergemeenteraad – 29 november, 13.30 – 15.30 uur  
Vanuit het stadsbestuur wordt een kindergemeente-
raad georganiseerd (kinderen tot 12 jaar). Kinderen 
van verschillende scholen worden samengebracht om 
hen te laten nadenken, praten en beslissen over ver-
schillende thema’s. Voor onze school worden Kamil 
Goovaerts en Wannes Lodens uit L6 afgevaardigd. 

Ballen op school  

Om de vele discussies (“Het is 
mijn bal ! Nee, het is mijn bal !”) 
te vermijden, werden er door de 
school voor elke klas ballen aan-
gekocht, met een vaste kleur per 
leerjaar. Kinderen mogen dus 
geen ballen meer meebrengen 
van thuis, er zijn voldoende ballen 
aanwezig op school.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bufkes.nl%2Fapplication%2Fvanmelik-bufkes%2Fcache%2Fimage%2Fratio%2F800%2F600%2F-Bufkes-Afbeeldingen-Producten_webshop-soepen-Soepen_2015-Tomatensoep_web.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bufkes.nl%2Fasso
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkoken.vtm.be%2Fsites%2Fkoken.vtm.be%2Ffiles%2Fstyles%2Fvmmaplayer_big%2Fpublic%2Frecipe%2Fimage%2Fsoep_van_geroosterde_praprikas.jpg%3Fitok%3D7rApWrF6&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkoken.vtm.be%2Frecept%2Fsoep-
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkoken.vtm.be%2Fsites%2Fkoken.vtm.be%2Ffiles%2Fstyles%2Fvmmaplayer_big%2Fpublic%2Frecipe%2Fimage%2Fsoep_van_geroosterde_praprikas.jpg%3Fitok%3D7rApWrF6&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkoken.vtm.be%2Frecept%2Fsoep-
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkoken.vtm.be%2Fsites%2Fkoken.vtm.be%2Ffiles%2Fstyles%2Fvmmaplayer_big%2Fpublic%2Frecipe%2Fimage%2Fsoep_van_geroosterde_praprikas.jpg%3Fitok%3D7rApWrF6&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkoken.vtm.be%2Frecept%2Fsoep-
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fnissewaard.d66.nl%2Fcontent%2Fuploads%2Fsites%2F330%2F2015%2F04%2Fkindergemeenteraad.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnissewaard.d66.nl%2F2015%2F04%2F02%2Fmotie-kindergemeenteraad-van-sp-en-d66-unaniem-aangeno
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIkeDH1LPXAhXLCuwKHeTsBIEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.aliexpress.com%2Fstore%2Fproduct%2F12CM-Kids-Fun-Balls-Toy-Colorful-Number-Design-Small-Soft-Plush-Ball-Beach
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Ook dit is zorg … 

Goed leren lezen is belangrijk voor de verdere school-
loopbaan. Tijdens het 'lezen in groepjes' zetten we 
'het leesplezier' dit schooljaar voorop. In november, 
december en januari wordt deze leesvorm voor de 
leerlingen van het 2de en 3de leerjaar georganiseerd. 
Met de hulp van ouders, grootouders en juffen/
meester worden  boekjes op ieders niveau gelezen. 
De vlotste lezers gaan voorlezen in de kleuterklassen 
en lezen met de kinderen van het eerste leerjaar. De leesgroepjes worden 
samengesteld op basis van het behaalde AVI-niveau. Zonder de wekelijkse 
inzet van de leesbegeleiders zou dit niet mogelijk zijn, waarvoor onze 
dank !  

Maandthema in de kleuterschool  

 

November 

KLAS 
Week 11 

 

Week 12 Week 13 Week 14 
( 6 – 10 ) (13 - 17) ( 20- 24 )  ( 27– 1/12 ) 

Thema Thema Thema Thema 

OKO Welkom nieuwe kleu- Allemaal herfstblaad- Voorleesweek : Kleine Sinterklaas 

1KOA Herfst Paddenstoelen en Voorleesweek Sint 

1KOB Herfst Paddenstoelen en Voorleesweek Speelgoed van de Sint 

2KOA Herfst in het bos Herfst in het bos Voorleesweek : Het Hoor wie klopt daar ? 

2KOB Herfst Herfst Voorleesweek : Nog Sinterklaas komt ! 

3KOA Herfstschatten Herfstschatten 
Voorleesweek : Boeken 

in alle soorten 
Zie ginds komt de 

stoomboot ... 

3KOB Herfstschatten Herfstschatten 
Voorleesweek : Boeken 

in alle soorten 
Zie ginds komt de 

stoomboot ... 

Studiekeuzemoment L6 

Ouders en kinderen van L6 dienen maandag 15/01/’18 
alvast te noteren in hun agenda. Die avond zullen    
Marleen Van Tongerloo en Isa Mast van CLB Kempen 
een toelichting komen geven over de verschillende    
studiekeuzes naar volgend schooljaar toe. 

Zwembroekjes, badpakken en bikini ‘s ! 

Indien jullie thuis nog zwemkleding hebben liggen die te klein is voor de 
eigen spruitjes, nemen we deze dankbaar in ontvangst om onze voorraad 
hier op school aan te vullen. Kinderen die hun zwemgerief thuis 
vergeten zijn, krijgen van ons een zwemzak met handdoek en 
badkleding mee naar het zwembad. We zijn dus blij met alles wat 
past voor kinderen van de lagere school.  
Alvast bedankt ! 
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Kerst—en nieuwjaarskaartjes 

Alle kinderen van onze school zijn op dit moment druk in de weer om een 
heel mooi kerst—en nieuwjaarskaartje te ontwerpen. Deze kaartjes worden 
binnenkort gedrukt en in de loop van de eerste week van december brengen 
onze leerlingen mapjes met daarin hun eigen gepersonaliseerde kaartjes 
mee naar huis. Deze mapjes kunnen vrijblijvend aangekocht worden door 
ouders, grootouders, familieleden, … De opbrengst van deze actie zal door 
onze ouderraad gebruikt worden om de steeds hoger wordende bijdragen 
die zij tweejaarlijks leveren aan de bos—en zeeklassen te kunnen bekosti-
gen. Alvast een dikke dankjewel van ons allen ! 

  

   

Met vriendelijke groeten , 
Schoolteam Burgstraat 
Kris Karremans, directeur 

Voorleesweek - Schoolboekenbeurs 

Tijdens de week van 20 tot 24 november organiseren we onze jaarlijkse 
voorleesweek en wordt er in alle klassen intens rond lezen en voorlezen ge-
werkt. Op donderdag 23 november dompelen we onze leerlingen onder 
in een “zee van boeken” en organiseren wij voor de tweede keer een 
schoolboekenbeurs ! Overdag krijgen onze leerlingen een rondleiding, ma-
ken ze kennis met alle soorten boeken en krijgen ze de kans om even met 
een boek in een boekenhoekje te kruipen. Vanaf 15u30 stellen we onze 
boekenbeurs open voor onze ouders, grootouders, tantes … kortom, alle 
geïnteresseerden die graag eens komen neuzen tussen het zeer uitgebreide 
aanbod ! Met alle decemberfeesten in het achterhoofd een uitgelezen kans 
voor jullie om boeken aan te kopen, wij op onze beurt kunnen met de op-
brengst van onze boekenbeurs beginnen aan de uitbouw van onze schoolbi-
bliotheek. Binnenkort brengen onze leerlingen een persoonlijke uitnodiging 
mee naar huis ! 

http://lekker-leesvoer.nl/wp-content/uploads/2014/01/boekenlezen-1.jpg
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November  

ZATERDAG 11   

ZONDAG 12   

MAANDAG 13 
3KO Zwemmen  

L1 Herfstwandeling Prinsenpark 

DINSDAG 14   

WOENSDAG 15 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 16 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 17 De Neus ‘De boekenworm’ KO 1-2-3 

ZATERDAG 18   

ZONDAG 19   

MAANDAG 20 
3KO Zwemmen  

DINSDAG 21   

WOENSDAG 22 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 23 
Boekenbeurs op school 

L1 Zwemmen  L3 Speelgoedmuseum 

VRIJDAG 24 Spaghettifeest 

ZATERDAG 25   

ZONDAG 26   

MAANDAG 27 Pietenparcours in turnzaal 
3KO Zwemmen  

DINSDAG 28 Pietenparcours in turnzaal Schoolraad 

WOENSDAG 29 
Pietenparcours in turnzaal 

L2 Zwemmen  

DONDERDAG 30 
Pietenparcours in turnzaal 

L1 Zwemmen  
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VRIJDAG 1 Pietenparcours in turnzaal L5 Project Child Focus 

ZATERDAG 2   

ZONDAG 3   

MAANDAG 4 
3KO zwemmen  

Ouderraad 19u 

DINSDAG 5 Sint & piet 

WOENSDAG 6 Pedagogische studiedag 2 SVS Unihockey L3 & L4 (St.-Aloysius) 

DONDERDAG 7 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 8   

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11 
3KO Zwemmen  

DINSDAG 12 Oudercontact KO 

WOENSDAG 13 
L2 Zwemmen  

SVS Unihockey L5 & L6 (St.-Aloysius) 

DONDERDAG 14 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 15 L6 STEAM-dag ( GO Geel ) 

ZATERDAG 16   

ZONDAG 17   

MAANDAG 18 KO naar Circus Bruul 

DINSDAG 19   

WOENSDAG 20 
Kennismakingsdag 
0KO 

 

L2 Vrij zwemmen 

 

Oudercontact LO 

DONDERDAG 21 
L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 22 Frietjes op school L4+L5+L6 : Schaatsen 

ZATERDAG 23 Kerstvakantie 

ZONDAG 24   

MAANDAG 25   

DINSDAG 26   

WOENSDAG 27   

DONDERDAG 28   

VRIJDAG 29   

ZATERDAG 30   

ZONDAG 31   

December 


