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Het eerste rapport  

Vandaag brengen alle kinderen van de lagere school hun eerste rapport 
mee naar huis. Ze hebben allemaal goed hun best gedaan ! Indien je hier-
over nog vragen hebt, kan je steeds de klasleerkracht contacteren. Zij/hij 
zal jullie graag de nodige uitleg geven. 

 

We sluiten onze eerste periode af … 

… en doen dit met een fijn gevoel ! Er werd de voorbije periode al 
erg hard gewerkt op school en we konden onze leerlingen een ge-

varieerd aanbod van activiteiten aanbieden.  

De ontwikkeling van uw kind is voor ons bijzonder belangrijk. Resul-
taten van toetsen voor het rapport ( LS ) en bevindingen vanuit de 
klas worden tijdens het leerlingenoverleg besproken. Vanuit deze 
bespreking gaan wij samen op zoek naar mogelijkheden om die kin-
deren te helpen die nood hebben aan extra zorg. 

Aangezien die extra zorgen de meeste vruchten afwerpen wanneer 
ze zowel door de school – als het thuismilieu gedragen worden, hou-
den wij eraan u te contacteren als wij daar aanleiding toe zien. Om-
gekeerd is het ook wenselijk dat u zich met uw bezorgdheden tot 
ons wendt. Communicatie rendeert wanneer ze van beide kanten 
komt. 
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Helm op, fluo top 

Na de herfstvakantie gaat de “ Helm 
op, fluo top “ actie weer van start. 
Meer info vind je in de brief die we 
onderaan deze nieuwsbrief toevoe-
gen. 

Geen school: 21 november 2018  
Op 21 november heeft het ganse schoolteam samen met alle andere scholen 
uit Geel een pedagogische studiedag over het onderwijs in de 21ste eeuw. 
Er is die dag dus GEEN school en GEEN korte opvang.  
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Personeelsnieuws 

Juf Mieke ( RKG ) zal na de herfstvakantie een voltijdse 
job als leerkracht RKG in 2 andere scholen van onze 
scholengemeenschap opnemen. Juf Debby Aerts zal 
haar uren in onze school overnemen. We wensen juf 
Mieke veel succes met de nieuwe uitdaging en heten juf 
Debby welkom ! 

Schoolrekening – maximumfactuur (—> infobrochure )  

De eerste schoolrekening is ondertussen verstuurd. Deze gaat enkel over de 
maand september. Als er onduidelijkheden zijn of je twijfelt aan de correct-
heid, laat het ons dan zeker weten. Wij kijken het graag voor jou na.  

Opgelet bij betaling:  

Gebruik altijd de gestructureerde mededeling (= nummer onderaan 
de overschrijving) als je de betaling doet. Zo kunnen we jouw betaling te-
rugvinden in onze boekhouding.  

Als je per domiciliëring betaalt, krijg je ook een digitaal document 
waarop meer uitleg staat. Dat document lijkt op een overschrijving maar er 
staat in kleine letters geschreven dat de betaling aan de bank wordt aange-
boden. Het gebeurt dat we daardoor van sommige ouders 2 betalingen ont-
vingen. Dit werd telkens rechtgezet bij de volgende schoolrekening.  

Openstaande rekeningen:  

We stellen vast dat er nog een aantal openstaande rekeningen zijn. Wij 
moeten ons als school houden aan de afspraken die met de financiële dienst 
van de stad gemaakt zijn. Hieronder nog even een opfrissing:  

De schoolrekening wordt vanuit de schoolboekhouding digitaal aan jullie 
verstuurd en moet binnen de 30 kalenderdagen betaald zijn. Als we na 15 
dagen vaststellen dat er geen betaling gebeurde, zal een kosteloze digitale 
herinnering volgen.  

Als er geen betaling gebeurde binnen de 30 kalenderdagen, moet de 
school het dossier overmaken aan het deurwaarderskantoor. Dit kantoor zal 
een laatste kosteloze herinnering opsturen.  

Bij het uitblijven van betaling binnen een nieuwe termijn van 15 kalender-
dagen volgt via het deurwaarderskantoor een laatste aanmaning. Deze aan-
maning heeft een verhoging van de schoolfactuur tot gevolg met het bedrag 
van € 22,50 (éénzelfde bedrag, ongeacht het oorspronkelijke bedrag van de 
factuur)  

Wordt hieraan nog steeds geen gevolg gegeven dan zal het stadbestuur 
overgaan tot invordering via dwangbevel.  

Het is dus in uw eigen belang om de schoolrekeningen tijdig te betalen. Via 
domiciliëring bent u in elk geval zeker van een correcte invordering zonder 
bijkomende kosten (meer info en de nodige documenten kan u verkrijgen op 
het secretariaat). We brengen nog even onder de aandacht dat gezinnen die 
het financieel even moeilijk hebben, steeds terecht kunnen bij de directie om 
te kijken of een spreiding van betaling mogelijk is. Een voorstel/
spreidingsplan zal steeds met het schoolbestuur afgestemd worden en is ge-
koppeld aan een schuldverklaring waarin een betalingsplan opgenomen is.  
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Welkom aan de nieuwe kleutertjes ! 

Na de herfstvakantie mogen we 8 spiksplinternieuwe 
kleutertjes begroeten, popelend om het nieuwe 
schoolleven te mogen verkennen. Elisa, Rik, Hannah, 
Cette, Gea, Bent, Hendrik en Sterre zullen met open 
armen ontvangen worden door juf Lien en haar ben-
gels. Ook hun ouders heten we natuurlijk van harte 
welkom. We hopen dat ze zich allen snel thuis zullen 
voelen in de Burgstraat !  

  

Nieuwjaarsbrieven bestellen 

Het is echt nog wel niet zo ver, maar na de herfstva-
kantie geven we toch al een bestelstrookje mee met 
uw kind, wil het op 1 januari 2019 met een mooie 
nieuwjaarsbrief verschijnen. Graag zouden we jullie 
bestelling ten laatste op maandag 12 november 
ontvangen om daarna te kunnen bestellen bij de uitge-
verij. 

 

Spaghettifeest – allen daarheen !  
 

 Zaal St. Amands, Werft 16 
Geel !!!  
Vrijdag 23 november 2018 verwachten we alle ouders, familieleden en sympathi-
santen op ons spaghettifeest. Onze ouderraad zal samen met ons schoolteam klaar-
staan om jullie weer vlekkeloos te bedienen van allerlei lekkers.  

Begin deze week kregen onze kinderen de brief met bestelbon mee naar huis en in de 
bijlage bij deze nieuwsbrief kan je hem nog eens vinden. De inschrijving zouden we 
graag terug krijgen voor maandag 12 november, zodat alle voorbereidingen op volle 
toeren kunnen beginnen draaien. 

Tot dan !     

Kindergemeenteraad – 24 oktober, 13.30 – 15.30 uur  
Afgelopen woensdag ging de eerste kindergemeenteraad 
van dit schooljaar door. Vanuit het stadsbestuur wordt 3 
keer per jaar een kindergemeenteraad georganiseerd 
(kinderen tot 12 jaar). Kinderen van verschillende scho-
len worden samengebracht om hen te laten nadenken, 
praten en beslissen over verschillende thema’s. Voor on-
ze school werden Astrid Luyckx en Tiemen Julliams uit 
L6 afgevaardigd. Zij wisten met een wervende campag-
ne hun klasgenoten te overtuigen van hun goede idee-
ën. We wensen hen veel succes toe ! 
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De ooievaar 

Manon  (24 oktober 2018), zusje van Matthis Bouil-
lon (0 KO). 
Wij wensen Matthis en zijn fiere ouders veel geluk 
toe met dit nieuwe leven in huis ! 

 

 

Het is zover : het eerste welverdiende schoolverlof is een feit. Vanaf zaterdag 27 
oktober zijn de schoolpoorten gesloten tot en met zondag 4 november. Iedere Burg-
straatbengel, groot én klein, mag genieten en relaxen om nadien op maandag 5 no-
vember weer vol goede moed en boordevol energie de school binnen te stappen. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam, 
Kris Karremans, directeur 

 

De warmste week … ook wij doen mee ! 

Vanmorgen werd in een tot aan de nok gevulde en 
volledig uitverkochte turnzaal de aftrap gegeven van 
onze deelname aan “ De warmste week “ ! 

Het zou niet fair zijn om hier alle details prijs te ge-
ven in deze nieuwsbrief, maar onze leerlingen kun-
nen je hier vast veel meer over vertellen. In de brief 
die ze allen meegekregen hebben, staat nog een 
woordje uitleg. Om een tipje van de sluier op te lich-

ten … LEZEN zal de komende 6 weken centraal staan in al onze Burg-
straatbengelgezinnen. En wie graag een kijkje neemt in onze “ warmste-
weekhoek “ kan alvast eens binnenpiepen in het halletje richting bureau. 
Wij wensen iedereen veel succes !  
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Betreft : Helm op, fluo top  

Beste ouders, 

 

Kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen gaan. Een veili-
ge infrastructuur en een efficiënte verkeershandhaving zijn daarvoor levens-
noodzakelijk, maar volstaan niet. Het is minstens even belangrijk om jong 
en oud ervan te overtuigen zich in de schoolomgeving zo veilig mogelijk te 
gedragen. Met Helm op Fluo top proberen we het dragen van fietshelmen 
en fluo kleding aan te moedigen. 

Helm op Fluo top loopt tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie. Hoe 
de deelnemende scholen dit organiseren, wordt door de scholen zelf be-
paald. Binnen het Burgstraatteam kwamen wij tot volgende afspraken. 

Kleuterschool : 

• Ouders die hier met hun kleuter (s) aan willen deelnemen vragen de 
stickerkaart aan de kleuterjuf van hun kind(eren). 

Ze krijgen per maand stickers mee en kunnen dagelijks met hun kleuter (s) 
de sticker kleven, op deze manier kan men hier bewust bij stilstaan en ont-
staat er een ritueel dat hopelijk blijvend resultaat zal hebben. 
 
Lagere school : 

• Alle kinderen van de lagere school krijgen een stickerkaart, de afspraken 
worden met hen in de klas besproken. 

• De leerlingen vergaren slechts stickers als ze met fluo vestje (en/of 
helm) door de schoolpoort binnenkomen. Ze houden het vestje aan tot ze 
hun sticker krijgen. 

• De kinderen kunnen één sticker voor het vestje en één sticker voor een 
helm verdienen. 

• De stickers worden meteen door de leerlingen zelf opgehaald bij de 
leerkrachten die die ochtend toezicht houden op de speelplaats en worden 
meteen opgekleefd. 

Een fluo hoesje over de boekentas is een volwaardige vervanger voor het 
vestje. 
• Wij hopen natuurlijk dat iedereen tijdig op school toekomt, laatkomers 

grijpen naast hun stickertje. 

• Elke vrijdag organiseren we een dubbele stickerdag. 

Ook ’s avonds dragen we het fluohesje en de helm ! Dit zullen we regelma-
tig controleren via een steekproef : wie niet in orde is, is een sticker kwijt. 
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November 
 

 

DONDERDAG 1 Herfstvakantie 

VRIJDAG 2   

ZATERDAG 3   

ZONDAG 4   

MAANDAG 5 Instapdag peutertjes  

DINSDAG 6 
L2 Zwemmen  

Ouderraad 20u. 

1KO Kabouterberg Kasterlee 

WOENSDAG 7   

DONDERDAG 8 
3KO & L1 Zwemmen  

VRIJDAG 9   

ZATERDAG 10   

ZONDAG 11 Wapenstilstand 

MAANDAG 12 2 + 3 KO Herfstwandeling Boswachtershuis Westerlo  

DINSDAG 13 
L2 Zwemmen   

WOENSDAG 14   

DONDERDAG 15 
L1 Zwemmen   

VRIJDAG 16   

ZATERDAG 17   

ZONDAG 18   

MAANDAG 19   

DINSDAG 20 
L2 Zwemmen   

WOENSDAG 21 Netoverschrijdende pedagogische studiedag 

DONDERDAG 22 
3KO & L1 Zwemmen  

VRIJDAG 23 Spaghettifeest – Parochiezaal St. Amands 

ZATERDAG 24   

ZONDAG 25   

MAANDAG 26   

DINSDAG 27 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 28   

DONDERDAG 29 
L1 Zwemmen  

Ouderraad 19u. 

VRIJDAG 30 L6 Pime - Lier 
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December 
 

 

ZATERDAG 1   

ZONDAG 2   

MAANDAG 3 Sinterklaas op school ! 

DINSDAG 4 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 5 Pedagogische studiedag : Breder evalueren 

DONDERDAG 6 
3KO & L1 Zwemmen  

VRIJDAG 7   

ZATERDAG 8   

ZONDAG 9   

MAANDAG 10   

DINSDAG 11 Oudercontact KS 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 12   

DONDERDAG 13 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 14 L6 STEAM-dag GO!Geel 

ZATERDAG 15   

ZONDAG 16   

MAANDAG 17 KO naar Circus Bruul 

DINSDAG 18 
L2 Vrij zwemmen  

WOENSDAG 19 Kijkdag 0KO Oudercontact LS 

DONDERDAG 20 
3KO Zwemmen  & L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 21 Kerstfeest op school 

ZATERDAG 22   

ZONDAG 23   

MAANDAG 24 Kerstvakantie 

DINSDAG 25   

WOENSDAG 26   

DONDERDAG 27   

VRIJDAG 28   

ZATERDAG 29   

ZONDAG 30   

MAANDAG 31   


