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Welkom aan de nieuwe kleutertjes ! 

Donderdag 1 februari komen Ares, 
Noor en Mathias het klasje van juf Lien 
vervoegen, na de krokusvakantie zetten 
we nog 3 stoeltjes bij voor Ida, Axelle 
en Anass !  Ook de ouders van onze 
nieuwe leerlingen heten we natuurlijk 
van harte welkom. We hopen dat ze 
zich allen snel thuis zullen voelen in de 
Burgstraat !  

Dikke truiendag: dinsdag 6 februari  “ Pimp je trui “ 

De Dikketruiendag wil een aanzet ge-
ven om op school en in het dagelijks 

leven structureel werk te maken van 
de strijd tegen de opwarming van de 
aarde. Als we minder fossiele brand-
stoffen verbruiken, warmt de aarde 
minder snel op. Ook als school willen 
we wat zorgzamer leren omspringen 
met ons energieverbruik.  

Daarom zetten we die dag de verwar-
ming van onze school enkele graden 
lager. Graag uw kind(eren) die dag wat extra aankleden a.u.b. 

Onze leerlingen worden die dag ook “ uitgedaagd “ om met een gepimpte 
trui naar school te komen. We dagen hen uit om creatief aan de slag te 
gaan met een trui en deze om te toveren in een exemplaar waar iedereen 
jaloers op is. Onze modeontwerpers in spé mogen zich helemaal uitleven ! 
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Kwartierlezen 

Sinds de kerstvakantie loopt het 
kwartierlezen in alle klassen. We stel-
len verheugd vast dat dit vaste mo-
menten worden waar kinderen naar 
uitkijken. Er wordt gelezen dat het 
mooi om zien is ! Mogen wij wel vra-
gen om je kind zijn/haar boek waar 
het thuis in leest mee te geven naar 
de school ? 
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Capaciteitsbepaling schooljaar 2018—2019 

Hieronder vindt u de goedgekeurde capaciteit en de vrije plaatsen voor 
volgend schooljaar voor onze school. 

Kleuterschool   capaciteit : 190  

aantal vrije plaatsen op 19 maart : 63 

Lagere school capaciteit : 275 

aantal vrije plaatsen op 19 maart : 53 

Op basis van deze capaciteit zullen er 
inschrijvingen kunnen gebeuren in onze 
school.  

De huidige leerlingen en de nieuw ingeschreven leerlingen met voorrang 
(broers en zussen en kinderen van personeel) worden afgetrokken van de 
capaciteit. Dit geeft het aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2018-2019. 
Deze kunnen ingevuld worden vanaf 19 maart 2018. 

Voorrangsperiode 
* Voor broers, zussen en kinderen van personeelsleden : van maandag  
19/02 tot en met zondag 18/03/18. 
* Enkel op afspraak op 014/566441 of kris.karremans@geel.be 

Vrije inschrijvingen 
* Vanaf maandag 19 maart om 08u45. 
* In volgorde van aanmelding ( Kids ID of ISI+kaart of ander identiteits-
bewijs is noodzakelijk ) 

  

Soep  op school 

De laatste soepbriefjes voor dit schooljaar werden uitgedeeld en zullen 
vandaag in de boekentas van je kind zitten. Mogen wij vragen : 

 Om de keuze voor soep met je kind goed te bespreken ? We mer-
ken dat heel wat kinderen het feit of ze de soep lusten of niet la-
ten afhangen van de kleur ( groene soep vinden ze vaak vies ), 
wat maakt dat er heel wat volle soepkommen terugkomen. We 
vinden dit verspilling van voedsel én van geld, want als ouders be-
talen jullie €1 per soepmiddag. 

 Om de uiterste inleverdatum van de soepbriefjes, zijnde vrijdag 2 
februari te respecteren ? Briefjes die later binnen-
komen zullen jammer genoeg niet meer aanvaard wor-
den. 

  

Oproep aan de ouders van lagere schoolkinderen 

In de kleuterschool is het de gewoonte dat ouders hun kleutertje begeleiden tot aan de 
klas om er samen het boekentasje weg te zetten. Daarna wordt er afscheid genomen op de 
kleuterspeelplaats ( of aan de turnzaal ).  

Voor de leerlingen van de lagere school stellen we het op prijs dat er 
afscheid genomen wordt aan de schoolpoort, zodat onze flinke leer-
lingen zelf de speelplaats opstappen. Enkel wanneer ouders met vra-
gen zitten of iets met de juf of meester willen bespreken, komen zij 
mee de speelplaats op. Wij hopen op jullie medewerking ! 
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Carnaval in de Burgstraat  

Vrijdag 9 februari vieren wij met de hele school carnaval. We hopen met 
carnaval natuurlijk weer de meest wonderlijke figuren op onze school te 
mogen begroeten. Jezelf verkleden hoeft ook helemaal niet duur te zijn, de 
zolder van oma en opa herbergt vaak de mooiste verkleedspullen…  

Om kleine ongelukjes te vermijden, laten de soldaten en ridders die dag 
hun wapens thuis. Ook confetti is uit den boze, serpentines zijn dan weer 
wel toegelaten.  

Onze leerlingen van het zesde leerjaar steken een wervelende show in el-
kaar, waarin elke klas van de lagere school een eigen nummer naar voor 
brengt. Er zal een jury aanwezig zijn, bestaande uit een aantal experts uit 
de showwereld, die naar best vermogen een winnaar van deze wedstrijd 
aan zal duiden. Onze Ouderraad zorgt die middag weer voor een heerlijke 
hotdog , waarvoor onze dank ! Denk eraan, er wordt één hotdog per kind 
gerekend, zorg dus dat je kind voor ’s middags nog een brooddoos bij zich 
heeft. Ook de soep staat gewoon op het menu 
die middag. 

 

 

OPROEP STAD GEEL Kindvriendelijke Stad—focusgroep burgers  

De stad heeft in 2017 beslist om het traject voor het behalen 
van het Label Kindvriendelijke Stad op te starten. Een kind-
vriendelijke stad zet de kinderrechten om in een concreet be-
leid dat kinderen en jongeren, en zo ook iedereen, ten goede 
komt.  

In de eerste en huidige fase van het project gaat de stad na 
hoe kind- en jeugdvriendelijk Geel is. Er zijn reeds vooropge-
stelde vragenlijsten bij stadsdiensten en diensten van het soci-
aal huis afgenomen (quickscan).  

Daarnaast zijn er, aan de hand van vooropgestelde vragenlijs-
ten voor -12-jarigen en +12-jarigen, controlegesprekken ge-
voerd bij kinderen en jongeren. De volgende stap is de organi-
satie van focusgroepen, waar aan de hand van stellingen uit 
de voorafgaande bevragingen, samen op zoek gegaan wordt naar de knelpunten voor 
kinderen en jongeren in Geel.  

Welke thema’s zijn volgens jou belangrijk om Geel kind- en jeugdvriendelijker te ma-
ken? Er worden woensdag 7 februari 2 focusgroepen georganiseerd:  

Namiddagsessie: 13.30 tot 15.00 uur  

Avondsessie: 19.30 tot 21.00 uur  

Tijdens de sessies is er kinderopvang voorzien!  

Inschrijven kan via jeugd@geel.be, 014 56 68 00  

https://www.geel.be/file_uploads/Cache/size_907_450_61474.png
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Kijkdag in onze kleuterschool 

Op woensdag 7 maart organiseren wij een kijkdag in onze kleuterschool en 
dit voor nieuwe ouders en kleutertjes die graag kennis komen maken met 
onze school. Iedereen van harte welkom vanaf 18u00 en dit tot 19u30. 

 

 

 

 

 

Dit is ook Zorg  

In februari nemen de klasleerkrachten bij alle lagere schoolkinderen LVS-
toetsen af. Dit zijn toetsen waarmee we de vorderingen in wiskunde, spelling 
en lezen opvolgen. Daarnaast worden alle kinderen - ook kleuters - door de 
klasleerkracht gescreend op hun welbevinden, betrokkenheid en competenties. 
De lagere schoolkinderen krijgen zelf ook de kans om hun welbevinden, be-
trokkenheid en competenties te scoren op een bevraging die door de zoco in 
elke klas wordt afgenomen. Deze resultaten worden met de nodige discretie 
behandeld.  

Al deze resultaten worden meegenomen naar het filteroverleg. Dit is een over-
leg tussen de klasleerkracht en de zorgcoördinator. Zij zoeken samen naar de 
juiste aanpak wanneer kinderen dreigen uit te vallen, op welk ontwikkelings- of 
leerdomein ook. Indien nodig worden zij ondersteund door de zorgjuffen en 
tijdens de zorgmomenten in de klas zelf. Maar ook jullie, ouders, kunnen hel-
pen om de juiste ondersteuning te zoeken voor jullie kind en dan worden jullie 
uitgenodigd voor een gesprek of jullie contacteren zelf de klasleerkracht, de 
zorgcoördinator of de directeur.  

Soms is dit niet voldoende of beschikken we niet over voldoende informatie om 
een kind te helpen en dan volgt er een klassenraad. Dit is een multi-disciplinair 
overleg d.w.z de klasleerkracht, de zorgcoördinator, 
het CLB en de directie maken een handelingsplan op. 
Dit alles gebeurt in overleg met de ouders en het 
kind, eventueel ook externe begeleiders zoals logo-
pedist, kinesist. Na een vooropgestelde tijdsduur 
volgt er een evaluatie zodat de ondersteuning kan 
voortgezet, bijgestuurd of stopgezet worden. Buiten 
dit zorgtraject om kunnen jullie met een hulpvraag - 
op welk tijdstip dan ook - terecht bij ons schoolteam, 
zorgcoördinator, directie of CLB. 

  

Personeelsnieuws 

Juf An ( kinderverzorgster ) is nog steeds niet helemaal hersteld. Haar vervanging wordt 
verder opgenomen door juf Sabrina. 

Juf Karine Hermans ( 2KOB ) zal afwezig zijn wegens ziekte tot en met 
maandag 5 februari. Zij wordt vervangen door juf Carolien. 

Juf Griet ( 3KOB en zorgjuf kleuterschool ) is ziek tot aan de kro-
kusvakantie. Juf Ines zal gedurende deze 2 weken de kleuters 
van 3KOB voltijds onder haar vleugels hebben. We zijn op dit 
moment nog op zoek naar een halftijdse zorgjuf voor de kleuter-
school ter vervanging van juf Griet 

Juf Patricia Vangenechten ( secretaresse ) is ook afwezig en dit 
tot de krokusvakantie. Zij wordt vervangen door juf Nathalie. 

Wij wensen onze zieken veel beterschap toe en onze nieuwkomers een warm welkom ! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS8tK_-PXYAhVOzqQKHVH1CpwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftallsay.com%2Fpage%2F4294971897%2Fziek-is-ziek&psig=AOvVaw2dVnuN7YdFdLCOAPa41ZP6&ust=1517066819570053
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Themawerking kleuterschool 

Oudercontacten 

Naar afspraak binnen het stedelijk onderwijs,  verandert er één en ander 
aan de ouderavonden. Vanaf dit schooljaar organiseren we een oudercon-
tact in de periode van de paasvakantie voor alle ouders. We kunnen dan 
nog tijdig vorderingen of tekorten terugkoppelen en bespreken met de ou-
ders. Ook voor de leerlingen van L6 en hun ouders lijkt dit ons een beter 
moment in functie van de BaSO-fiche en het advies richting secundair on-
derwijs. 

De ouderavond die we op het einde van het schooljaar organiseren wordt 
dan selectief, of “op  uitnodiging” of op vraag van de ouders. Dat wil zeg-
gen dat er geen algemene ouderavond meer is maar dat we ouders, voor 
wie een bijkomende bespreking in functie van de leervorderingen van hun 
kind noodzakelijk is, uitnodigen.    

Gelieve volgende data dus als gewijzigd te noteren : 

 Oudercontact KS : dinsdag 27 maart 

 Oudercontact LS : woensdag 18 april 

De brief met bijhorend inschrijvingsstrookje krijgen jullie later. 

FEBRUARI 

KLAS 

Week 24 Week 26 Week 27 

(5 - 9) (19 - 23) (26 - 2/3) 

Thema Thema Thema 

OKO 
Jules heeft een gekke 

neus ! 
Welkom nieuwe kleuters Knuffels 

1KOA 
 

Carnaval 

 

Goudlokje en de 3 beren 

 

De kleuren 

1KOB 
 

Carnaval 

 

Goudlokje en de 3 beren 

 

De kleuren 

2KOA 
 

Een feestneus 

 

Dieren in de kou 

 

Dieren in de kou 

2KOB 
 

Carnaval 

 

Sprookjes 

 

Wolven 

3KOA 
Peter & de wolf   

+ muziek     

Uitwerking boek :        
Verliefd 

? 

3KOB 
Peter & de wolf   

+ muziek     

Uitwerking boek :        
Verliefd 

Sport 

Met vriendelijke groeten,  

vanwege het schoolteam, 

Kris Karremans, directeur 
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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 Carnavalsfeest 

ZATERDAG 10 Krokusvakantie 

ZONDAG 11   

MAANDAG 12   

DINSDAG 13   

WOENSDAG 14   

DONDERDAG 15   

VRIJDAG 16   

ZATERDAG 17   

ZONDAG 18   

MAANDAG 19 Instapdag 0KO 
Start inschrijvingen voorrangsperi-
ode ° 2016 

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 
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Maart 
DONDERDAG 1 

L1 Zwemmen  

VRIJDAG 2   

ZATERDAG 3   

ZONDAG 4   

MAANDAG 5   

DINSDAG 6 Ouderraad 20u 

WOENSDAG 7 
L2 Zwemmen  

SVS Zwemmarathon L1 
t.e.m. L6 

Algemene infoavond KO 
18.00 u – 19.30 u 

DONDERDAG 8 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 9   

ZATERDAG 10   

ZONDAG 11   

MAANDAG 12   

DINSDAG 13   

WOENSDAG 14 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 15 
L1 Zwemmen   

L3 Chocolademuseum 

VRIJDAG 16 TAWAPI 

ZATERDAG 17 Feestvergadering OR 2 

ZONDAG 18   

MAANDAG 19 Start vrije inschrijvingen kinderen ° 2016 

DINSDAG 20   

WOENSDAG 21 
L2 Zwemmen  

SVS Danone Nations Cup 

8-8 L5 & L6 (Leunen) 

DONDERDAG 22 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 23   

ZATERDAG 24   

ZONDAG 25 Lentefeest 

MAANDAG 26 L5 G-sport en jeugd VM 

DINSDAG 27 
L1-2 Sportdag 

L3 Sportdag Axion 
Oudercontact KS 

WOENSDAG 28 
L2 Vrij zwemmen  

Kennismakingsdag 0KO  

DONDERDAG 29 
L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 30 Paasontbijt L4 Sportdag Axion 

ZATERDAG 31   


