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Paasvakantie … tijd voor rapport! 

Uw kind brengt deze week zijn / haar rapport 
weer mee naar huis. Aangezien wij voor het 
paasrapport geen grote toetsenreeks voorzien, 
zoals met Kerstmis en het einde van het school-
jaar, kan het voorvallen dat er minder vakonder-
werpen aan bod komen dan op de “ grote “ rap-
porten. Wij willen ook nog graag benadrukken, 
dat niet alleen de scores, maar ook de bedenkin-
gen van de leerkracht en het welbevinden van 
uw kind van groot belang zijn bij  jullie interpre-  
tatie van het rapport. 
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  Koekendozen en brooddozen 

Tijdens de week van het oudercon-
tact stallen wij alle brood - en koe-
kendozen die de voorbije periode ver-
zameld werden uit op grote tafels on-
der de gele koepel.  

Gelieve hier een kijkje te komen ne-
men, want na deze week gaan wij 
alle doosjes die blijven staan in ge-
bruik nemen op school / naar de 
kringwinkel brengen / weggooien. 

  

  

  

     

 

 

Paasontbijt in de Burgstraat ! 

Het is en blijft een traditie …  Vrijdag voor 
de paasvakantie trakteert onze Ouderraad al onze leerlingen op een 
heerlijk paasontbijt. Er staan hardgekookte eitjes op het menu, bo-
terhammetjes met confituur of choco … en er wordt chocomelk, 
fruitsap en water voorzien. Er zal weer volop gesmuld worden ! 

Onze leerlingen moeten zelf GEEN beker meebrengen naar school, 
er zijn voldoende bekers voorhanden. De soep gaat die middag nog 
wel gewoon door. Is je kind geen grote eter, moet je wellicht niet te 
veel boterhammetjes extra voorzien. 
Heeft je kind een allergie ? Graag melden aan de juf ! 

Bedankt voor deze lekkere traktatie, Ouderraad !  
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Geel op de fiets  

Noteer alvast 3 mei 2019 in je agenda, want die dag 
stapt Geel op de fiets. Op deze dag wil de stad zoveel 
mogelijk werknemers, jongeren en kinderen motiveren 
om met de fiets naar het werk of naar school te komen. 
Ook wij doen mee !  

De ooievaar 

De Geelse ooievaar kende  een druk weekend ! 

Rosanne ( 30 maart ) zusje van Jan ( L1B ) en Anne
-Marie ( L3A ) Leysen. 

Aurélie ( 31 maart ) zusje van Dylan ( L1B ) Haest. 

Florian ( 31 maart ) zoontje van meester Guy en 
     Charlotte. 

Wij wensen onze bengels, hun fiere ouders en meester Guy en Charlotte 
heel veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis ! 

Derde kleuterklas 

In de derde kleuterklas worden onze oudste kleuters met mondjesmaat voorbereid op 
de overstap naar het eerste leerjaar. Na de paasvakantie doen we er nog een schepje 
bovenop … Elke woensdag mogen de oudste kleuters tijdens de speeltijd naar de 
speelplaats van de lagere school, zodat ze er kennis maken met de “grote” kinderen 
en de gewoontes en afspraken van de speelplaats al leren kennen. Op deze manier 
hopen we dat de overstap naar het eerste leerjaar weer een beetje makkelijker wordt 
voor onze bengels. 

Kledinginzameling  

Kleding die niet meer gedragen wordt? Gordijnen die hun beste tijd gekend heb-
ben? Riemen? Handtassen? Schoenen? … Alles mag je naar school brengen in 
plastic en dichtgemaakte zakken na de paasvakantie, tijdens de week van 23 
tot en met 29 april. Op maandag 29 april wordt alles opgehaald. Het opgehaal-
de textiel wordt gewogen en in ruil daarvoor krijgt de ouderraad een bedrag dat 
wij integraal kunnen gebruiken voor onze kinderen.  

Dus … wie tijdens de paasvakantie een opstoot van 
opruimwoede voelt komen hoeft zich absoluut geen 
zorgen te maken … alles komt goed !  

Personeelsnieuws 

Zoals jullie allen ondertussen al gemerkt hebben, is het quasi onmogelijk geworden 
om in onderwijsland nog vervangingen te vinden voor zieke collega ‘s. Zo bleven de 
uren van juf Christel ( RKG ), de uren van juf Jo ( RKG ) en van meester Guy ( LO ) 
oningevuld en hebben onze leerkrachten dit in hun eigen klassen opgevangen. Ook 
juf Charissa en juf Nur hebben hier hun steentje bijgedragen. Een dankjewel aan al-
len ! 

Na de paasvakantie gaat juf Christel weer aan de slag. Fijn dat ze weer hersteld is , 
onze leerlingen zullen blij zijn haar weer te mogen begroeten. 

Juf Griet, die vervangen werd door juf Carolien, zal na de paasvakantie ook weer van 
de partij zijn. Welkom terug, juf Griet en bedankt juf Carolien ! 
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Oudercontact lagere school 
De voorbije dagen is er al heel wat berichtgeving omtrent het oudercontact en 
het reserveren via Smartschool gevoerd. We hopen dat alles duidelijk was 
en dat het voor iedereen vlot mag verlopen om in te schrijven voor het ouder-
contact op woensdag 24 april. 
Wij geven nog even door dat het mogelijk is om een afspraak te maken bij de 
klastitularis van jouw kind tot paasmaandag 22 april om 20u00. Daarna 
wordt de module “ oudercontact “ weer afgesloten.  

Wij leven mee met … 

Juf Lydie ( L4 ) en haar partner Werner bij het overlijden 
van haar schoonmoeder.  

We wensen hen veel sterkte in deze droevige tijd. 

 

 Welkom aan de nieuwe kleutertjes ! 

Na de paasvakantie mogen we 4 nieuwe kleuters begroeten in het klasje 
van juf Griet. Lucas, Matteo, Luca en Jet komen dan met onze bengeltjes 
van 0KO spelen. Ook de ouders van onze nieuwe leerlingen heten we na-
tuurlijk van harte welkom. We hopen dat ze 
zich allen snel thuis zullen voelen in de Burg-
straat . 

 

Levensbeschouwelijke keuze of -wijziging  

 Wens je volgend schooljaar een andere godsdienstkeuze te maken? 
Vraag dan tijdig via het secretariaat naar een formulier. Dit dient VOOR 
30/06/2019 ingevuld en ondertekend in ons bezit te zijn. Zo niet, kan 
de wijziging niet doorgaan.  

 De kleuters van 3KO kregen reeds een brief mee naar huis om hun keu-
ze voor volgend schooljaar door te geven.  

Prettige vakantie!  

Wat vliegt de tijd dit schooljaar toch weer snel ! 
We zijn precies nog maar net gestart en de 
paasvakantie staat alweer voor de deur!  

Wij wensen alle kinderen, ouders en collega’s 
een zeer ontspannende en aangename vakantie 
toe ! Wordt het nu goed weer of slecht weer...?
Weet dat je het mooie weer altijd zelf kan ma-
ken ! Geniet er maar met volle teugen van !  

 

Met vriendelijke groeten , 
Schoolteam Burgstraat 
Kris Karremans, directeur 
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April 
 

 

MAANDAG 1   

DINSDAG 2 Sportdag L3/L4 
L2 Vrij zwemmen  

WOENSDAG 3 Kijkdag 0KO 

DONDERDAG 4 
3KO Zwemmen  & L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 5 Paasontbijt 

ZATERDAG 6   

ZONDAG 7   

MAANDAG 8 Paasvakantie 

DINSDAG 9 

  

WOENSDAG 10 

DONDERDAG 11 

VRIJDAG 12 

ZATERDAG 13 

ZONDAG 14 

MAANDAG 15 

DINSDAG 16 

WOENSDAG 17 

DONDERDAG 18 

   VRIJDAG 19 

ZATERDAG 20 

ZONDAG 21 

MAANDAG 22 Paasmaandag 

DINSDAG 23 Instapdag peutertjes 
L3 Zwemmen  

WOENSDAG 24 Oudercontact LS 

DONDERDAG 25 
L4 & L5 & L6 Zwemmen  

VRIJDAG 26   

ZATERDAG 27   

ZONDAG 28   

MAANDAG 29   

DINSDAG 30 
L3 Zwemmen  
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Mei 
 

 

WOENSDAG 1 Dag van de Arbeid 

DONDERDAG 2 
L4 & L5 & L6 Zwemmen  

VRIJDAG 3   

ZATERDAG 4   

ZONDAG 5   

MAANDAG 6   

DINSDAG 7 
L3 Zwemmen  

WOENSDAG 8   

DONDERDAG 9 
L4 & L5 & L6 Zwemmen  

Ouderraad 20u. 

VRIJDAG 10   

ZATERDAG 11   

ZONDAG 12   

MAANDAG 13   

DINSDAG 14 
L3 Zwemmen  

WOENSDAG 15 L6 Fietsexamen op de weg 

DONDERDAG 16 
L4 & L5 & L6 Zwemmen  

L1A Naar de kinderboerderij NM 

VRIJDAG 17  L6 Scratch & Makey makey (GO!Geel) 

ZATERDAG 18   

ZONDAG 19 Schoolfeest 

MAANDAG 20  L6 Bert de Kusser  

DINSDAG 21 L3 Zwemmen  
KS Sportdag 

L1B Naar de kinderboerderij NM 

WOENSDAG 22 Kindergemeenteraad Ooievaarsnest 13u30 – 15u30 

DONDERDAG 23 
L4 & L5 & L6 Zwemmen  

VRIJDAG 24   

ZATERDAG 25 Vormsel 

ZONDAG 26   

MAANDAG 27 Schoolreis LS 

DINSDAG 28 Wisseldag 3KO – L6 
L3 Zwemmen  

WOENSDAG 29 Kijkdag 0KO 

DONDERDAG 30 O.H.Hemelvaart 

VRIJDAG 31 Brugdag 


