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Daar is de schoolbib !
Op maandag 19 november werd onze schoolbib plechtig geopend !
Na een leuk toneeltje voor al onze Burgstraatbengels, waarin onze
schoolbib voorgesteld werd, gingen alle klassen op maandag en
dinsdag samen met hun meester of juf een bezoekje brengen aan
de bib en kregen ze er een mooi verhaal ( naar keuze van de leerkracht voorgelezen ). Hopelijk hebben onze leerlingen hier thuis al
over verteld ! Binnenkort krijgen onze kinderen ook de kans om
boeken te ontlenen uit onze bib, maar hierover krijgen jullie later meer info. We hopen
dat al onze leerlingen, groot en klein, veel
leesplezier mogen beleven
aan onze schoolbib !

Verse soep op school
Vanaf november serveren we weer 3 middagen per week verse soep. Onze
soep halen we bij Slagerij Sijsmans, Pas 107 te Geel. Voor informatie wat
betreft allergenen kan je contact opnemen met de slager
op het telefoonnummer “ 014 58 96 31”.

Grote Pietenparcours
Naar jaarlijkse traditie vragen de
zwarte pieten ook nu weer aan meester Guy om de dagen voor de intrede
van de Heilige Man onze Burgstraatbengels te onderwerpen aan een heus
zwartepietenparcours om zo hun pietendiploma binnen te halen. Daken
beklimmen, zware speelgoedzakken in
de schouw werpen, bij nacht wandelen, mekaar helpen een obstakel te
omzeilen, ... Alles
komt aan bod om
een toekomstige
zwarte piet te worden !
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Personeelsnieuws
De ziektekiemen zijn in het land en we zullen het
geweten hebben ! Ook onze juffen en meesters
ontsnappen niet aan de boze beestjes. Deze week
waren juf Nur en meester Guy kortstondig ziek, vorige week was juf Treesje enkele dagen buiten strijd.
Juf Ria is iets langer geveld, zij is afwezig tot aan de kerstvakantie. Juf
Carolien Vansant neemt haar plaatsje tijdelijk in.
Juf Ilse, onze zoco, is afwezig tot en met maandag 3 december. Juf Jo, onze zorgjuf die halftijds op de school aan het werk is ( in de vervanging van
juf Edwine ) is deze 2 weken voltijds aanwezig en neemt de taken van juf
Ilse over. Juf Eva komt in de vervanging van juf Jo en zal de zorg in de
laagste klassen voor haar rekening nemen.
De vervanging van juf Mieke ( RKG in L2 en L6 ) heeft te kennen gegeven
de opdracht niet langer op zich te nemen op de 3 scholen van onze scholengemeenschap omwille van medische redenen. De inspectie blijft verder
op zoek naar vervanging.
We wensen onze zieke leerkrachten veel beterschap en hun vervangers veel
werkplezier !

Ook dit is zorg …
Goed leren lezen is belangrijk voor de verdere
schoolloopbaan. 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 !

Hij komt, hij komt …
De juffen en meesters hebben een brief naar de Sint geschreven
met de vraag om ook dit schooljaar onze schoolpoort niet voorbij
te rijden. Wij hopen natuurlijk dan ook dat we de Sint en zijn
knotsgekke knechten mogen begroeten op maandag 3 december en weten al sinds zijn aankomst in België dat er ook op onze
school géén stoute kinderen waren ! ( iets wat we natuurlijk al
véél langer wisten )

Kijkdag voor nieuwe kleuters
Op woensdag 19 december (08u45) nodigen we graag de ouders en de nieuwe kleuters (geboren vóór 08-07-2016 ) uit om
kennis te maken met de werking van onze onthaalklas. Na een
rondleiding door de school volgt een uiteenzetting door juf Lien
over de klaswerking en zal er zeker een antwoord gegeven worden op al uw vragen betreffende praktische zaken. Men zegge het
voort !

Geen school op woensdag 5 december 2018
Op 5 december organiseren we met de stedelijke basisscholen een pedagogische studiedag over breder evalueren . Er is die dag dus GEEN school en GEEN korte opvang.
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De warmste week … ook wij doen mee !
We zitten ongeveer halverwege onze sponsorleesactie en we mogen zeggen dat het in
sommige klassen gonst van leesbedrijvigheid.
We hebben natuurlijk lang niet alle gegevens
binnen, want sommige ouders geven het
overzicht van de ( voor ) gelezen boeken pas
op het einde van de vooropgestelde termijn
mee, maar zonder blikken of blozen kunnen
we nu al verkondigen dat er reeds

428

boeken op ons schooloverzicht

staan !!

Een fantastisch resultaat, maar aangezien we
nog maar goed halverwege zitten kan dit aantal zeker verdubbeld worden ! Bij deze dus een bijzonder WARME oproep
aan al onze leerlingen-lezertjes, ouders/grootouders-voorlezers en alle
sympathisanten-sponsors !

Smartschool
Op dit moment wordt binnen de scholengemeenschap alles in gereedheid gebracht om binnenkort met Smartschool voor ouders aan de slag te gaan. Berichtgeving, het raadplegen van de kalender, het bekijken van fotoalbums,
enz … zal dan allemaal verlopen via Smartschool.
Onze ouders met leerlingen in het zesde leerjaar kennen dit reeds en zullen
hun specifieke gebruik blijven behouden maar krijgen uiteraard de uitbreiding
van die items die voor alle ouders toegankelijk zullen worden.
Wordt vervolgd !

Weekthema in de kleuterschool

NOVEMBER
KLAS
OKO

Week 10
(5 - 9)
Thema

Week 11
(12 - 16)
Thema

Herfst in de klas

Kleine muis zoekt een
huis

Jules en de mijter

Herfst in het bos

Paddenstoelen

Het grote boek van
kikker en eend

Hij komt, hij komt

Herfst in het bos

Paddenstoelen

Het grote boek van
kikker en eend

Hij komt, hij komt

Grote boom is ziek

Herfst in het bos

Voorleesweek : De
boeken van Eric Carle

Hoor wie klopt daar !

Fruit is lekker en
gezond !

Herfst in het bos

Voorleesweek

Sint op komst !

Herfst

Prentenboek : Ritseldans en notentaart

Boeken

Sint

Herfst

Mijn beste vriend
woont op Mars

Mijn beste vriend
woont op Mars

Sint

1KOB
2KOA

3KOA
3KOB

Week 13
(26 – 30)

Welkom nieuwe
kleuters

1KOA

2KOB

Week 12
(19 - 23)
Thema
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Mobiliteit en openbare ruimte … onze kinderen krijgen inspraak!
Stad Geel heeft in 2017 beslist om het traject voor het behalen van het
Label Kindvriendelijke Stad op te starten. Een kindvriendelijke stad zet de
kinderrechten om in concreet beleid dat kinderen en jongeren, en zo ook
iedereen, ten goede komt. In de eerste fase van het project gingen ze na
hoe kind- en jeugdvriendelijkheid Geel nu is. De kindergemeenteraad,
Geelse schoolkinderen, de jeugdraad, burgers en partnerorganisaties werden in 2017-2018 gehoord en uit alle resultaten kwamen vier prioritaire
thema’s naar voor:
1)

Mobiliteit

2)

Openbare ruimte als ontmoetingsplaats

3)

Goed in je vel

4)

Participatie

In de tweede fase van het project zullen ze verder en meer gedetailleerd
onderzoeken hoe kinderen en jongeren deze vier prioritaire thema’s beleven. Voor het thema mobiliteit en openbare ruimte willen ze graag enkele
klassen in de deeldorpen bevragen. De resultaten zullen meegenomen
worden in de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025, maar ook bij de
opmaak van het speelruimtebeleidsplan en de schoolroutekaart. De bevraging zal gebeuren met een methodiek op maat, aan de hand van het tonen
van foto’s, die zal doorgaan in L6 op dinsdag 11 december. Daarnaast
komt de verkeersdienst van de stad Geel mee om de lokale routes naar de
school en de knelpunten te bespreken, in functie van het finaliseren van de
schoolroutekaart (Route2schoolproject). Mocht iemand van jullie, ouders,
interesse hebben om deel te nemen aan het gesprek met de verkeersdienst en je kan je om 11u00 even vrij maken, dan laat je dit maar weten
via kris.karremans@geel.be of via de juf/meester!

Doorgang aan de schoolpoort
Mogen wij nogmaals vragen om ervoor te zorgen dat onze rijen die richting
Logen en Rijn moeten na het beëindigen van de schooltijd een vlotte doorgang
hebben voor de school ? We weten dat de beschikbare ruimte beperkt is, maar
wanneer hier fietsen en wachtende ouders de doorgang blokkeren maken we
het onze kinderen alleen maar moeilijker.
We merken ook vaak dat kinderen lange tijd voor half 9 staan te wachten aan
de schoolpoort. Gelieve er rekening mee te houden dat de poorten pas opengaan om half 9.

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

1

Herfstvakantie

VRIJDAG

2

ZATERDAG

3

ZONDAG

4

MAANDAG

5

DINSDAG

6

WOENSDAG

7

DONDERDAG

8

VRIJDAG

9

ZATERDAG

10

ZONDAG

11

Wapenstilstand

MAANDAG

12

2 + 3 KO Herfstwandeling Boswachtershuis Westerlo

DINSDAG

13

WOENSDAG

14

DONDERDAG

15

VRIJDAG

16

ZATERDAG

17

ZONDAG

18

MAANDAG

19

DINSDAG

20

WOENSDAG

21

DONDERDAG

22

VRIJDAG

23

ZATERDAG

24

ZONDAG

25

MAANDAG

26

DINSDAG

27

WOENSDAG

28

DONDERDAG

29

VRIJDAG

30

Instapdag peutertjes
Ouderraad 20u.
L2 Zwemmen

1KO Kabouterberg Kasterlee

3KO & L1 Zwemmen

L2 Zwemmen

L1 Zwemmen

L2 Zwemmen
Netoverschrijdende pedagogische studiedag
3KO & L1 Zwemmen
Spaghettifeest – Parochiezaal St. Amands

L2 Zwemmen

Ouderraad 19u.

L1 Zwemmen
L6 Pime - Lier
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December
ZATERDAG

1

ZONDAG

2

MAANDAG

3

DINSDAG

4

WOENSDAG

5

DONDERDAG

6

VRIJDAG

7

ZATERDAG

8

ZONDAG

9

MAANDAG

10

DINSDAG

11

WOENSDAG

12

DONDERDAG

13

VRIJDAG

14

ZATERDAG

15

ZONDAG

16

MAANDAG

17

DINSDAG

18

WOENSDAG

19

DONDERDAG

20

VRIJDAG

21

ZATERDAG

22

ZONDAG

23

MAANDAG

24

DINSDAG

25

WOENSDAG

26

DONDERDAG

27

VRIJDAG

28

ZATERDAG

29

ZONDAG

30

MAANDAG

31

Sinterklaas op school !
L2 Zwemmen
Pedagogische studiedag : Breder evalueren
3KO & L1 Zwemmen

Oudercontact KS

L2 Zwemmen

L1 Zwemmen
L6 STEAM-dag GO!Geel

KO naar Circus Bruul
L2 Vrij zwemmen
Kijkdag 0KO

Oudercontact LS

3KO Zwemmen

& L1 Vrij zwemmen

Kerstfeest op school

Kerstvakantie
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