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Doorschuifdag 

Op dinsdag 8 mei in de voormiddag gaan al onze leerlingen van 
de lagere school én de oudste kleuters enkele uren “ proeven “ van 
volgend schooljaar … Ze schuiven een klasje door en krijgen de 
kans om hun nieuwe klas te bewonderen, kennis te maken met de 
nieuwe juf of meester en ze krijgen al wat “moeilijkere” leerstof 
voorgeschoteld. 

Voor de oudste kleuters organiseren wij op woensdag 1 juni nog 
een extra wisseldag. ( zonder ouders ) 

Het kijkmoment in het eerste leerjaar, zoals we dat in het verleden 
organiseerden voor onze oudste kleuters en hun ouders, wordt van-
af dit jaar in een nieuw kleedje gestoken, maar hierover krijgen jul-
lie binnenkort nog een brief. Wat we hierover al kunnen meedelen 
is : 

 Het kijkmoment zal doorgaan op de dag van de info-avond in 
het eerste leerjaar. ( begin september ) 

 Na de diploma-uitreiking in 3KO van woensdag 27 juni krijgen 
jullie  wel reeds de kans tot het stellen van praktische vragen. 
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Even in de bloemetjes zetten... 

Op 19 april was het secretaressedag. 
Langs deze weg willen we toch graag 
Christiane, Patricia, Ingrid en Dorien, 
onze supersecretaresses eens even in 
de bloemetjes zetten ! Bedankt voor 
jullie harde werk en toewijding in on-
ze school !  

Nieuwe kleuters 

Vorige week mochten we nog 2 stoeltjes bijschuiven in 
de kleuterschool. Juf Lily maakte een plaatsje vrij voor 
Feruz en bij juf Peggy schoven alle kleutertjes een beetje op om Rahwa 
erbij te laten. We hopen dat de 2 zusjes en hun ouders zich snel thuis 
mogen voelen op onze school !  

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.tergavers.be/web/images/kleuterNr1.gif&imgrefurl=http://www.tergavers.be/web/kleuterafd.htm&usg=__Ubu6YSIYDZdYjEIZKdNBb_oLRCg=&h=352&w=482&sz=14&hl=nl&start=173&tbnid=Mf-eIRr8HRqpOM:&tbnh=94&tbnw=129&prev=/imag
https://www.kaartje2go.nl/galerij-kaart-maken/32430
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Route2school  

De scholen in de stad Geel werken samen met het stads-
bestuur mee aan het project Route2School. Via dit pro-
ject willen we een grondige analyse laten maken van de 
verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leer-
lingen.  
Hiervoor roepen we in de eerste plaats de hulp in van leerlingen, maar 
ook ouders, leerkrachten en politie worden betrokken.  

Via Route2School krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op 
schoolroutes te melden. Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden! Die 
zijn enorm nodig om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt 
te maken. 
Ook kan u mee nadenken over oplossingen. We willen samen met jullie 
op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van leer-
lingen te verbeteren.  

Via deze nieuwsbrief willen we daarom een warme oproep doen om deel 
te nemen aan dit project. Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee 
de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren!  

Voor het Route2School-project verzamelen we van maandag 16 april 
2018 tot en met zondag 20 mei 2018 zoveel mogelijk data.  

In een volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde da-
ta die besproken wordt met de stad Geel, politie en de scholen.  

De resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld 
worden, zodat iedereen ziet welke stappen we ondernemen om de ver-
keersveiligheid van de leerlingen te verbeteren.   

Meer info over het project: www.route2school.be  
Jullie kinderen kregen een brief met meer uitleg mee.  

 

  

  

   

Lentefeest - Eerste communie - Vormsel  

Proficiat aan alle leerlingen die in de voorbije of volgende weken 
hun eerste communie, hun vormsel of hun lentefeest vier(d)en ! 
Zondag 25 maart stond het lentefeest gepland.  
Op 5 mei zijn er heel wat zesdejaars die hun vormsel vieren. 
En op 20 mei is het dan de beurt aan een aantal kinderen uit het 2de leerjaar om 
hun eerste communie te vieren. 

We wensen jullie een hele fijne dag !  

 

http://www.route2school.be
http://www.route2school.be
http://www.route2school.be
http://www.route2school.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM25f7iMnaAhVHyqQKHaJ-BHEQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fjokershop.be%2Flentefeest-versiering-decoratie%2F5893-servetten-lentefeest-20st-tafeldacoratie.html&psig=AO
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Fietsexamen L6 

De laatste jaren is het besef gegroeid dat we van kinderen niet mogen ver-
wachten dat ze zich als volwassenen kunnen gedragen in het verkeer. Het is 
dan ook de verantwoordelijkheid van de ouders en van de school om kin-
deren de minimaal vereiste vaardigheden mee te geven, zodat ze zich gelei-
delijk als volwaardige weggebruiker kunnen verplaatsen in het verkeer.  

Met leren fietsen in het verkeer kiest men resoluut voor het trainen van de 
verkeersvaardigheid door het uitvoeren van taken. De klassieke verkeersles 
in de klas wordt vervangen door activiteiten op de speelplaats, in de turn-
zaal, op een parkeerplaats…. en in het verkeer. Het gaat immers over twee 
verschillende dingen. Fietsbehendigheid kunnen leerlingen verwerven buiten 
de openbare weg en de verkeerscontext. Een minimale fietsvaardigheid is 
zelfs vereist voor men aan het verkeer zou mogen deelnemen. Maar de com-
petentie om zich veilig en correct te gedragen in het verkeer moet uiteinde-
lijk daar worden geoefend. Pas dan kunnen de kinderen zelfstandig en veilig 
aan het verkeer deelnemen. Daarom is praktijkgericht verkeersonderwijs op 
school enorm belangrijk!!!  

Een fietsexamen is één van de middelen waarmee 
kan worden nagegaan of kinderen in staat zijn 
verkeerssituaties correct te beoordelen, zich er op 
een passende wijze in te gedragen en te kunnen 
reageren op gebeurtenissen of gedrag van ande-
ren. Voor een groot aantal schoolverlatende lagere 
schoolkinderen is deze sociale redzaamheid van 
levensbelang!!! 

Wij organiseren op woensdagvoormiddag 9 mei zo’n fietsexamen op de 
openbare weg! Met de steun van de lokale politie en onder het toeziend oog 
van enkele collega’s en vrijwilligers willen we onze 6de - klassers beoordelen 
op hun rijvaardigheid in het verkeer. De betrokken leerlingen kregen hier-
over reeds de nodige informatie mee.  

Wij leven heel erg mee met de familie van … 

Lisa ( L2A ) en Amelie ( 3KOB ) Claes en hun familie bij het over-
lijden van hun overgrootmoeder. 

We wensen hen veel sterkte. 

Dringend gezocht ! 

Voor ons schoolfeest van zondag 27 mei zijn 
we nog op zoek naar aangepaste attributen. 
Kwam je tijdens de lenteschoonmaak disco-
bollen tegen die nog dateren van uit je duistere 
disco-verleden of zitten er bij je ouders op zolder nog vinyl-
platen uit lang vervlogen tijden, dan kan je ons daar een 
groot plezier mee doen, wij weten er wel weg mee ! Deze 
spullen zijn van harte welkom op het secretariaat van de 
school ! 

Wil je ze liever anoniem aan de school schenken 
omdat je vrienden niet mogen weten dat je ooit 
de wildste dansmoves uit je broek met brede pij-
pen schudde op de dansvloer, mag je dit ook al-
tijd mailen … discretie verzekerd ! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifrKGxkcnaAhWDqaQKHcQ5CKAQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fopshop.nl%2Fprod%2Fgrote-zonnebril-geel%2F25641&psig=AOvVaw1vF7_xL6Zidhk3XqGItfam&ust=1524323411477146
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje_dPqkcnaAhXC-KQKHTiLCCoQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.festivalshop.be%2Fnl%2Fproduct-148960%2Fhemd-70primes-groovy-style-disco-bollen&psig=AOvVaw3aT8RYVViDsN
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Looptoets LO 

Tijdens de week van 14 mei tot en met 18 mei leg-
gen alle klassen hun looptoets af tijdens de turnles. 

Turnkledij is aanwezig op school maar zorg ervoor 
dat je kind sokken en degelijke loopschoenen 
draagt en een drinkbus of flesje bij heeft dat bijge-
vuld kan worden. 

We hopen dat onze leerlingen er weer in slagen om 
de looptoets tot een goed einde te brengen, hetzij 

         op conditie, hetzij op doorzettingsvermogen.  

   

Veel succes gewenst !! 

Personeelsnieuws 
 Juf Veerle ( L6 ) is afwezig tot en met 30 april. Juf 

Dorien vervangt haar op dit moment. 

 Meester Robin vervangt op zijn beurt juf Dorien in 

L3B . 

 In de kleuterschool kwamen er 5 instaplestijden bij, na de instap van 

OHH komen er nog eens 4 bij. Juf Ines neemt deze voor haar rekening.  
 

We wensen onze zieke collega een spoedig herstel toe en de juf en mees-
ter die in de vervanging staan veel succes bij hun opdracht !  

Graag willen we uw hulp weer inroepen voor ons dessertenbuffet ! 

Het was een reuze succes tijdens onze vori-
ge schoolfeesten  Daarom zouden wij onze 
aanwezigen graag opnieuw een gebak – en 
dessertenbuffet aanbieden.  Maar taarten 
zijn duur en aangezien wij ons schoolfeest 
zo democratisch mogelijk willen houden, 
durven wij nogmaals om uw hulp vragen. 
Zijn er oma ‘s, opa ‘s, mama ’s of papa ‘s, 
verre tantes of lieve buren die voor ons 

even hun keuken in willen duiken om ons een overheerlijke taart, 
een verse cake of een ander huisbereid dessert te schenken, dan 
vragen wij hen vriendelijk om het briefje in te vullen dat we vol-
gende week meegeven met onze leerlingen, zodat wij een zicht 
hebben op al het lekkers dat we onze bezoekers aan kunnen bie-
den op zondag 27 mei.  

Met vriendelijke groeten,  

vanwege het schoolteam, 

Kris Karremans, directeur 

http://blogimages.bloggen.be/myroadtoiron/267496-60c0d07357718c05ae4705489dcc4688.jpg
http://blogimages.bloggen.be/juffrouwkathleen/533472-e4a81593dfe5d0c22f0162f18e53090d.jpg
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDiuCc0NLaAhWQDewKHQqKDWQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqW6nIhcNDbs&psig=AOvVaw3zoZVoC_z1HSGy830cE1Wh&ust=1524649517756871
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MAANDAG 23 L4 naar CC De Werft (Modders) 13.45 u 

DINSDAG 24   

WOENSDAG 25 SVS Rollerhappening L1 t.e.m. L6 (Leunen) 

DONDERDAG 26 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

Project St Maria met 2KO A+B NM 

VRIJDAG 27 L3 Zwemmen  L1B kinderboerderij – Bogaard VM 

L5 Project gezonde voeding 

ZATERDAG 28   

ZONDAG 29   

MAANDAG 30 Lokale verlofdag 

April 

Mei 

DINSDAG 1   

WOENSDAG 2 L6 : Fietsexamen : Parcours 

 DONDERDAG 3 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

Ouderraad 20u 

VRIJDAG 4 
L3 Zwemmen  

ZATERDAG 5 Vormsel om 10.30 u in St.- Dimpnakerk 

ZONDAG 6   

MAANDAG 7 Schoolreis L1-2-3 Dipidoe Schoolreis L4-5-6 Bobbejaanland met fiets 

DINSDAG 8 Wisseldag 3KO t.e.m. L6 

WOENSDAG 9 Kennismakingsdag 0KO SVS Danshappening L1 t.e.m. L6 (St.-

DONDERDAG 10 O.H.Hemelvaart 

VRIJDAG 11 Brugdag 

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14 Instapdag kleuters L3 & L4 Zeeklassen 

DINSDAG 15 L6 : Bert de Kusser L3 & L4 Zeeklassen 

WOENSDAG 16 
2KO Kleuterfietsen met Mut de 
Muis 

L3 & L4 Zeeklassen 

DONDERDAG 17 
L5 & L6 Zwemmen  

L3 & L4 Zeeklassen 

  18   L3 & L4 Zeeklassen 

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20 Eerste communie 9.30 u in St.- Dimpnakerk 

MAANDAG 21 Pinstermaandag 
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DINSDAG 22   

WOENSDAG 23   

DONDERDAG 24 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

L1A kinderboerderij – Bogaard VM 

VRIJDAG 25 
L3 Zwemmen  

ZATERDAG 26   

ZONDAG 27 Schoolfeest 

MAANDAG 28   

DINSDAG 29 Schoolreis KO De Kloek 

WOENSDAG 30 SVS Duathlon L3 t.e.m. L6 (Leunen) 

DONDERDAG 31 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

Juni 
 

 

VRIJDAG 1 
L3 Zwemmen  

ZATERDAG 2   

ZONDAG 3   

MAANDAG 4   

DINSDAG 5   

WOENSDAG 6   

DONDERDAG 7 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

Ouderraad 20u 

VRIJDAG 8 L3 Diploma zwemmen  
L6 Stematelier ‘ Scratch ‘ GO-Geel 

  

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11   

DINSDAG 12   

WOENSDAG 13   

DONDERDAG 14 
L4, L5 & L6 Diploma zwemmen  

VRIJDAG 15 
L3 Vrij zwemmen  

ZATERDAG 16   

ZONDAG 17   


