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 Sint en Piet waren op bezoek 

… en onze kinderen hebben weer genoten van dit 
fijne kinderfeest ! We waren dan ook super con-
tent dat ze ons dit jaar niet vergeten waren. Ze 
brachten heel veel lekkers en leuk speelgoed om 
in de kleuterklasjes mee te spelen. Onze kinderen 
van de lagere school kregen per klas aangepaste 
geschenken, waaraan ze vast veel plezier gaan 
beleven.  Een dikke dankjewel voor alles en ho-
pelijk tot volgend jaar ! 
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Kerstkaartjes / kunstwerkjes 

Onze kerstkaartjesactie loopt zo lang-
zaamaan ten einde. 

En maar goed ook, want binnenkort 
moeten al die kunstwerkjes mee met 
de postbode ! 

Graag hadden wij voor de kerstvakan-
tie alles terug in ons bezit. 

Gelieve ten laatste op vrijdag 22 de-
cember hetzij het geld, hetzij de 
pakjes kaartjes, hetzij een combinatie 
van de twee mee te geven met je 
kind (eren). 

  

  

Wij ronden stilaan af….  

Hieronder vinden jullie onze laatste             
nieuwsbrief van het jaar 2017… Het eerste 
trimester zit er zo goed als op !   

De toetsen zijn afgewerkt. De kerstbomen 
staan en we maken het thuis en in onze 
school extra gezellig. Het thema kerst staat in alle klassen centraal. 
De nieuwjaarsbrieven worden geschreven, … stilaan bereiden wij 
ons voor op de gezellige feestdagen en op vrijdagavond 22 decem-
ber vangt de kerstvakantie aan ! 

Kerstfeest ! 

Denk eraan : nu vrijdag brengen onze leerlingen GEEN boterhammetjes 
mee naar school ! Onze ouderraad trakteert immers op frietjes met curry-
worst / halalworst. 

Bedankt ouderraad ! 

 

http://stichtingdesalniettemin.nl/wordpress/wp-content/uploads/kerstvakantie.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio5L6p-N3JAhXEJg8KHZb1BiYQjRwIBw&url=http://fourhourbody.nl/4hourbody-kennisbank/vet-verliezen/brood-en-dieet-10-redenen-stoppen-brood-eten/&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEzPXbyejXAhUJNhoKHdlSCNUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fcliparts%2Fsint-en-piet%2Fcliparts-speciale-dagen-sint-en-piet-161975&psig=AOvVaw1uO9gTQ1EX5
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Kerstkaartjes 

Het is een mooie traditie, kinderen die mooie kerst – en nieuwjaarswensen 
verzamelen op een kaartje en deze kaartjes dan verdelen onder de klasge-
nootjes. Aan dit gebruik willen wij  niet raken, we willen wel benadrukken 
dat niemand zich hiertoe verplicht mag 
voelen. 

 

 

Een kwartier lezen per dag, is 1000 extra woorden per jaar !  Maar hoe 
krijg je ze met de neus in de boeken ? 

Een jaar lang, elke dag een kwartiertje lezen, levert 1000 nieuwe woorden op. Dat is 
wetenschappelijk bewezen !  

Daarom starten wij op onze school na de kerstvakantie met het leesbevorderingspro-
ject Kwartierlezen. Hierbij gaan we minstens 4 keer per week een kwartier vrij lezen 
inlassen in het dagprogramma. De leerlingen krijgen keuzevrijheid doordat ze het 
boek waarin ze lezen volledig zelf mogen kiezen (infoboek, stripboek, gedichtenbun-
del, moppenboek…). Onze schoolbibliotheek krijgt langzaam maar zeker steeds meer 
vorm, maar is op dit moment nog niet gebruiksklaar. Wel zijn er in alle klassen boe-
ken aanwezig waaruit de kinderen mogen kiezen, maar indien je kind thuis reeds een 
boek aan het lezen is, nodigen wij jullie uit om dit boek na de kerstvakantie zeker in 
de boekentas van je kind te stoppen.  

In de kleuterschool werd er al veel voorgelezen, maar ook daar engageren onze juf-
fen zich om dagelijks een kwartier voor te lezen. 

Aansluitend bij het denken om het leesplezier bij onze kinderen aan te wakkeren, 
hebben we onze speeltijden, en meer bepaald het vormen van rijen na de speeltijd 
onder de loep genomen. We spenderen dagelijks heel wat tijd aan het vormen van 
rijen en hebben besloten om na de vakantie een nieuw systeem uit te proberen en de 
kinderen zelfstandig naar de klas te laten gaan, waar ze meteen aan een taak of aan 
het lezen mogen gaan. Dit nieuwe systeem is deze week uitvoerig met de kinderen 
besproken en er zijn afspraken gemaakt, vertrekkende vanuit de leerlingen. Ook in de 
kleuterschool zal deze nieuwe manier van werken gehanteerd worden. 

Wij wensen elk kind veel leespret toe !   
  

  

  

   

  

Welkom aan de nieuwe kleutertjes ! 

Na de kerstvakantie mogen we 4 nieuwe kleuters begroeten in het klasje van 
juf Lien. Welkom aan Adam, Khadija, Marie en Rik.  

Ook hun ouders heten we natuurlijk van harte 
welkom. We hopen dat ze zich allen snel thuis 
zullen voelen in de Burgstraat !  

 

http://www.goededoelenkaartje.nl/kerst-wensen
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Themawerking in de kleuterschool 

 

 

 

Website 

Onze website is sinds begin dit schooljaar weer helemaal actief en we doen 
ons uiterste best om hem ook helemaal up to date te houden. Zo verschij-
nen alle nieuwsbrieven en de brieven in ieders belang onder de rubriek       
“ Nieuws “ , worden de data van gebeurtenissen nauwkeurig bijgehouden 
en verschijnen er zeer geregeld foto ‘s van onze leerlingen in actie. We ho-
pen dan ook dat jullie allen de weg weer gevonden hebben naar onze web-
site: http://burgstraat.sbsgeel.be  

 

 

 

 

Inschrijvingen kleuters °2016  

Binnenkort zullen ouders met kinderen °2016 een infobrochure ontvangen 
(via de Post) uitgegeven door stad Geel. Kennismaken (nieuwe ouders en 
hun kleuter) met de school, kan tijdens het opendeurmoment op woensdag 7 
maart tussen 18u00 en 19u30.  

Enkele belangrijke data:  

Start inschrijvingen broers en zussen. 

Inschrijvingen nieuwe kleuters.  

 

januari 

KLAS 
Week 20 

 

Week 21 Week 22 Week 23 
( 8 – 12 ) (15 - 19) ( 22- 26 )  ( 29– 2/2 ) 

Thema Thema Thema Thema 

OKO Hier ben ik ! Brrr … het is koud Hatsjie, hatsjoem Carnaval 

1KOA / Ziek zijn Ziek zijn Carnaval 

1KOB 
Wat zit er in de brie-

venbus ? 
Ziek zijn  Ziek zijn  Carnaval 

2KOA Lijnen en strepen Dinosaurussen Dinosaurussen Een vriendje van papier 

2KOB Winter Dino ‘s  Dino ‘s Carnaval 

3KOA 
Ik pen : De kikker-

sprong 
Dino ‘s  Dino ‘s  Muziek 

3KOB 
De post + Ik pen : De 

kikkersprong 
Dino ‘s  Dino ‘s  Muziek 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMh5KtjpvYAhVHLVAKHVFlBxsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclipart-library.com%2Fclipart%2F6ir5X955T.htm&psig=AOvVaw0C2QPpi-6KlCC22tQ8QHMt&ust=1513945960664107
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivuZ_LjpvYAhVEa1AKHQa9ABIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fingridheersink.yurls.net%2Fnl%2Fpage%2F774695&psig=AOvVaw2vC022nDcmjN-zzj6DKENE&ust=1513946011633981
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Wij leven heel erg mee met de familie van … 

 Dorien ( administratieve medewerker ) en haar familie bij het overlij-
den van haar grootmoeder. 

 Jitse Daems (L2A) en haar familie bij het overlijden 
van haar nonkel. 

 Heel veel sterkte in deze moeilijke periode. 

 

Afhalen van de kinderen van de lagere school 

Nu de eerste lange periode achter de rug is, hebben we het ver-
nieuwde rijensysteem intern geëvalueerd en zijn we tot volgende 
aanpassingen gekomen. We hopen van harte dat jullie deze samen 
met ons toepassen om op deze manier tot een vlot verloop te ko-
men. 

 Alle ouders wachten achter de boom, er komen geen ouders 
meer tot aan de fietsenrekken om daar hun kind op te wach-
ten. 

 Alle kinderen, ook die met de fiets komen, gaan tot aan het 
afgesproken teken voor de klas, samen met de klastitularis. 

 Ouders pikken hun kind op bij de klastitularis en gaan dan sa-
men de fiets halen indien hun kind een fiets bij heeft. 

 De fietsers verlaten samen met de ouders de school langs het 
fietspaadje, zoals voorheen. 

 

ILC 

Net als andere schoolvakken werken de Levensbeschouwelijke vakken (LBV) mee 
aan de ontwikkeling van de leerling tot een natuurlijke en gelukkige persoonlijkheid 
die een eigen bijdrage aan de samenleving kan leveren. 

Deze levensbeschouwelijke variatie is ook op onze school een spiegel van de samen-
leving.  

Daarom werken leerkrachten LBV  (godsdienst, zedenleer en islam) samen  met de 
leerlingen tijdens enkele lessen om zo wat meer te weten te komen over elkaars le-
vensbeschouwing. 

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met elkaar in dialoog gaan over hun ei-
gen levensbeschouwing en elkaar hierin respecteren. 
In het 1ste leerjaar zijn dit schooljaar reeds 2 leuke lessen geweest waarin de juffen 
aan de hand van prenten en voorwerpen  vertellen wat het betekent om rooms-
katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer of islamitische godsdienst te vol-
gen.  
In de andere leerjaren kiezen we voor actuele, filosofische of wereldse thema's, zo-
als vrede, naamgeving, vluchtelingen, wereldgodsdiensten enz... 
We behandelen deze eerst algemeen en gaan hier nadien dieper op in per levensbe-
schouwing.  

Op deze manier laten we de leerlingen van diverse levensbeschouwingen 
nadenken en in dialoog gaan met elkaar.  

Het is verrijkend om samen met onze verschillende achtergronden een project uit te 
werken dat hopelijk kan bijdragen tot een beter samenleven. 
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Onze Burgstraatbengels hebben een drukke periode achter de rug. Ze kunnen weldra 
genieten van een welverdiende vakantie van maar liefst veertien dagen. We hopen dat 
iedereen de nodige rust en ontspanning vindt, maar natuurlijk mogen de interessante 
uitdagingen niet ontbreken. Dat iedereen mag vinden wat hij/zij nodig heeft en op 8 
januari hopen we dat iedereen weer klaar is om samen energiek verder op pad te 
gaan. 

 

 

   

Met vriendelijke groeten , 
Schoolteam Burgstraat 
Kris Karremans, directeur 

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. De leerlingen van L6 krijgen nog deze week een uitno-
diging mee. 

 

Woensdag 28 februari 2018 : Geen school 
wegens pedagogische studiedag ! 
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Januari 

MAANDAG 1   

DINSDAG 2   

WOENSDAG 3   

DONDERDAG 4   

VRIJDAG 5   

ZATERDAG 6   

ZONDAG 7   

MAANDAG 8 
Instapdag kleuters 

3KO Zwemmen  
L4 : Milieulessen IOK L6  Naar SAG VM 

DINSDAG 9   

WOENSDAG 10 
L2 Zwemmen  

SVS Trefbal L3 & L4 (St.-Aloysius) 

DONDERDAG 11 
L1 Zwemmen  

Ouderraad 19u zonder team, team 20u 

VRIJDAG 12   

ZATERDAG 13   

ZONDAG 14   

MAANDAG 15 
3KO Zwemmen  

  L6 : Studiekeuzemoment (19.00u) 

DINSDAG 16 L2 & L3 CC De Werft  13.45 u 2+3KO : Dinomuseum Brussel 

WOENSDAG 17 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 18 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 19   

ZATERDAG 20   

ZONDAG 21   

MAANDAG 22 
3KO Zwemmen  

DINSDAG 23   

WOENSDAG 24 Kennismakingsdag 0KO 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 25 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 26   

ZATERDAG 27   

ZONDAG 28   

MAANDAG 29 
De Neus ‘Prins Carnaval’ KO 2-3, 
LO 1-2 

L2 Inhaalbeurt zwemmen 

DINSDAG 30   

WOENSDAG 31 
L2 Zwemmen  



7 

 

Februari 

 

DONDERDAG 1 

Instapdag 0KO 
L1 Zwemmen  

L6 Een dagje middelbaar Ouderraad 20u 

2 KO Medisch onderzoek op CLB ( ganse dag ) 

VRIJDAG 2   

ZATERDAG 3   

ZONDAG 4   

MAANDAG 5 
3KO Vrij zwemmen  

2 KO Medisch onderzoek op CLB 
( ganse dag ) 

DINSDAG 6   

WOENSDAG 7 
L2 Vrij zwemmen  

DONDERDAG 8 
L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 9 Carnavalfeest 

ZATERDAG 10 Krokusvakantie 

ZONDAG 11   

MAANDAG 12   

DINSDAG 13   

WOENSDAG 14   

DONDERDAG 15   

VRIJDAG 16   

ZATERDAG 17   

ZONDAG 18   

MAANDAG 19 Instapdag 0KO 

DINSDAG 20   

WOENSDAG 21 
L2 Zwemmen  

SVS Netbal L5 & L6 (St.-Aloysius) 

DONDERDAG 22 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 23   

ZATERDAG 24   

ZONDAG 25   

MAANDAG 26   

DINSDAG 27   

WOENSDAG 28 Pedagogische studiedag 


