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Kerstkaartjes 

Het is een mooie traditie, kinderen die 
mooie kerst – en nieuwjaarswensen ver-
zamelen op een kaartje en deze kaartjes 
dan verdelen onder de klasgenootjes. Aan 
dit gebruik willen wij  niet raken, we willen 
wel benadrukken dat niemand zich hiertoe 
verplicht mag voelen. 
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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 content dat ze ons dit jaar niet vergeten waren. Ze 
brachten heel veel lekkers en leuk speelgoed om in de kleuterklas-
jes 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 hopelijk tot vol-
gend jaar ! 

Spaghettifeest = succes! 

Een dikke merci aan alle ouders, leer-
krachten en leerlingen die van onze 
spaghettidag weer een echt feest ge-
maakt hebben! Het was leuk om met 
zovelen in de weer te zijn. En het 
mag zeker gezegd worden: “Het was 
weer om duimen en vingers bij af te 
likken!” Een hele grote dankjewel aan 
alle helpende handen vóór en achter 
de schermen ! Zonder jullie was dit 
feest gewoon ondenk-
baar !  

  

  

  

De ooievaar 

Sem ( 1 december 2018 ), broertje van Siebe ( L2A ) en Seth ( 3KOA ) 
Branders. 
We wensen Siebe, Seth en hun fiere ouders 
veel geluk toe met dit nieuwe leventje in huis ! 
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Studiekeuzemoment L6 

Ouders en kinderen van L6 dienen maandag 18/02/’19 
alvast te noteren in hun agenda. Die avond zal Annelies 
Broos van CLB Kempen een toelichting komen geven 
over de verschillende studiekeuzes naar volgend school-
jaar toe. De leerlingen van L6 krijgen hiervoor later nog een uitnodiging 
mee. 

Schoolrekening  

Binnenkort ontvangen jullie de volgende schoolre-
kening. Gelieve deze te controleren en eventuele 
onjuistheden te melden bij  
patricia.vangenechten@geel.be  

Graag de betaling tijdig (zie uitvoeringsdatum op 
rekening) uitvoeren a.u.b.  

Oudercontacten  

Woensdag 19 december krijgt u de gelegenheid om met 
de leerkracht van uw kind het rapport en de ervaringen/
vorderingen in de klas te bespreken tijdens een oudercontact.  
Iedereen van harte welkom!  

Voor de kleuterschool gaat dit contact al door op dinsdag 
11 december.  

Briefjes voor dit oudercontact werden deze week meegegeven. 

Kerstfeest op school ! 

Het duurt nog even, maar we zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor ons 
kerstfeest. Ook dit jaar mogen we al onze leerlingen op vrijdag 21 december 
vergasten op , hoe kan het anders, de traditionele frietjes met curryworst ! Voor 
onze Islamitische kindjes voorziet juf Nur halalworstjes. Onze ouderraad houdt 
eraan om deze gewoonte in ere te houden, waarvoor we hen natuurlijk erg dank-
baar zijn ! Voor drukke mama ’s en papa ’s geven we nu al even mee, dat onze 
kinderen ook dit jaar weer een cadeautje ter waarde van €3 mogen meebren-
gen naar de klas. Opgepast, in sommige klassen laat de leerkracht kaartjes trek-

ken, zodat de leerlingen vooraf weten voor wie ze 
een pakje moeten kopen, gelieve dit vooraf even 
na te vragen bij uw kind. ( dit laatste geldt NIET 
voor de kleuterschool ) 

Kerstfeest voor onze oud-leerlingen 

Het is al jaren traditie …onze oud-leerlingen zijn van 
harte welkom op ons kerstfeest ! Maar de toestroom van vrienden en vriendinnen 
die nooit in De Burgstraat naar school gingen wordt te groot. Daarom krijgen onze oud-
leerlingen bij aankomst op school van juf Ilse een eetbon voor hun frietjes en drank. 
Om 13u00 eindigt het kerstfeest en nemen wij afscheid van onze oud-leerlingen. Men 
zegge het voort !  
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ILC 

Net als andere schoolvakken werken de Levensbeschou-
welijke 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 samenleving.  

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

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met elkaar in dialoog gaan over 
hun eigen 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 bete-
kent om rooms-katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer of isla-
mitische godsdienst te volgen.  
In de andere leerjaren kiezen we voor actuele, filosofische of wereldse the-
ma's, zoals vrede, naamgeving, vluchtelingen, wereldgodsdiensten enz... 
We behandelen deze eerst algemeen en gaan hier nadien dieper op in per 
levensbeschouwing.  

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

Weekthema in de kleuterschool  

december 

KLAS Week 14 

 

Week 15 Week 16 

( 3– 7 ) (10 - 14) ( 17- 21)  

Thema Thema Thema 

OKO Sint en Piet Kerst in de klas Gezellig samenzijn—Kerst  

1KOA Sint Kerst Kerst 

1KOB 
Wat hebben we van Sint 

gekregen ?  
Kerstmis Kerstmis 

2KOA Hoor wie klopt daar ? Oh dennenboom ! Oh dennenboom ! 

2KOB 
Zwarte Piet zo zwart als 

roet ! 
Lichtjes in de bomen Lichtjes in de bomen 

3KOA Sinterklaas Kerstmis Kerstmis 

3KOB Hij komt, hij komt ... Merry Christmas ! Merry Christmas ! 
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Oproep oude boeken  

Wij zijn op zoek naar oude boeken om mee te 
spelen, te werken, te knutselen … deze mogen 
beschadigd zijn, ze dienen NIET voor onze 
schoolbib ! Wie nog exemplaren in zijn bezit 
heeft, mag deze aan juf Griet, juf Lily of juf Lien 
overhandigen. Wij zijn er blij mee ! 

We staan er misschien nog niet helemaal bij stil, maar er breekt er een hele drukke pe-
riode aan. De Sint kwam een bezoek brengen en de toetsen komen eraan voor onze 
kinderen. Wij hopen dat ze ook thuis de nodige rust zullen vinden tijdens die toetsenpe-
riode .  

Probeer de kinderen te ondersteunen waar nodig is, een luisterend oor te bieden en 
begrijpend te zijn voor hun gevoelens. Maar probeer vooral samen met hen te genieten 
van deze magische tijd!  

 

Met vriendelijke groeten , 
Schoolteam Burgstraat 
Kris Karremans, directeur 

Batterijen 

Uw lege batterijen zijn nog steeds heel erg welkom op 
school. We sparen ze in onze “Bebat-trommel” ( die in 
de gang naast het secretariaat staat en in de kleuter-
school naast de deur van de turnzaal ) en ontvangen 
voor elke volle trommel die we laten ophalen een aan-
tal spaarpunten, waarmee we spel – en/of didactisch 
materiaal kunnen aankopen voor de school. 

Wat de Sint nog fluisterde toen hij afgelopen maandag 

vertrok op school ... 
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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 Steamdag GO!Geel  L5B Milieules IOK NM 

ZATERDAG 15   

ZONDAG 16   

MAANDAG 17 KO naar Circus Bruul L5A Milieules IOK VM 

DINSDAG 18 
L2 Vrij zwemmen  

WOENSDAG 19 Kijkdag 0KO Oudercontact LS 

DONDERDAG 20 
3KO Zwemmen  & L1 Vrij zwemmen  

L2 – L5 – L6 Naar Studio Geel 

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 
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Januari 

DINSDAG 1   

WOENSDAG 2   

DONDERDAG 3   

VRIJDAG 4   

ZATERDAG 5   

ZONDAG 6   

MAANDAG 7 Instapdag peutertjes 

DINSDAG 8 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 9   

DONDERDAG 10 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 11 L5A Mindstorms GO!Geel 

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14   

DINSDAG 15 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 16   

DONDERDAG 17 
3KO & L1 Zwemmen  

VRIJDAG 18   

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20   

MAANDAG 21   

DINSDAG 22 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 23 Kijkdag 0KO 

DONDERDAG 24 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 25 L5B Mindstorms GO!Geel 

ZATERDAG 26   

ZONDAG 27   

MAANDAG 28   

DINSDAG 29 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 30   

DONDERDAG 31 Gedichtendag 3KO & L1 Zwemmen  


