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De ooievaar 

Cel Seyen ( 5 april ) broertje van Tuur ( 2KOB ), Door 
( 1KOA ) en Mia. 

We wensen onze bengels en hun fiere ouders veel ge-
lukt toe met dit nieuwe leven in huis ! 

NIEUWSBRIEF 

In deze nieuwsbrief: 

mei 11/ 2018-’19 

 Doorschuifdag 

 De ooievaar 

 Even in de bloemetjes zetten 

 Schoolfeest 2019 

 Fietsexamen L6 

 Feesten 

 Welkom aan de nieuwe kleutertjes 

 Levensbeschouwelijke keuze 

 Oudercontact via Smartschool 

 

Even in de bloemetjes zetten... 

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

  

  

  

  

     

 

Doorschuifdag 

Op dinsdag 28 mei in de voormiddag 
gaan al onze leerlingen van de lagere 
school én de oudste kleuters enkele 
uren “ proeven “ van volgend school-
jaar … Ze schuiven een klasje door en 
krijgen de kans om hun nieuwe klas te bewonderen, kennis te ma-
ken met de nieuwe juf of meester en ze krijgen al wat “moeilijkere” 
leerstof voorgeschoteld. 

Voor de oudste kleuters organiseren wij op woensdag 22 mei al 
een eerste 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 met aansluitend het info-moment zal door-
gaan op woensdag 11 september.   

 Na de diploma-uitreiking in 3KO van woensdag 26 juni krijgen 
jullie een beknopt overzichtje mee met de benodigdheden 
voor volgend schooljaar 
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Schoolfeest 2019 ! 

Ons schoolfeest komt er weer met rasse schreden aan ! De uitnodigingen 
zijn de deur uit, de meesten schreven zich reeds in voor de BBQ.  Ook de 
zon heeft laten weten van de partij te zullen zijn ! We kijken er met z ‘n al-
len weer naar uit om van dit jaarlijks festijn een heus hoogtepunt te ma-
ken !  

Ook dit jaar kunnen we helpende handen gebruiken.  

Naar gewoonte zijn we op zoek naar sterke papa ‘s en/of mama ‘s die op 
zaterdag kunnen komen helpen bij de opbouw. Op zondag kunnen we dan 
weer wat extra handen gebruiken tijdens de afwas.  

Keukenprinsen en—prinsessen kunnen dan weer hun bijdrage leveren in de 
vorm van een heerlijk dessert of een lekker gebak. 

Ben je een geanimeerd verteller of lees je graag voor ? Dan verwelkomen 
we jou graag in onze leesgrot om gedurende een kwartiertje voor te lezen. 

Voor wie thuis heel wat kinderboeken liggen heeft en deze graag te koop 
aanbiedt, organiseren we een heuse boekenmarkt waar je zelf je standje 
mag inrichten en je verkoop mag regelen.  

Om je voor elk van deze activiteiten op te geven, kregen onze oudste kin-
deren gisteren een bonnenboekje mee. Vul de juiste bonnetjes in en geef ze 
mee met zoon- of dochterlief, ten laatste op maandag 13 mei. Op die ma-
nier kunnen we alles vooraf inplannen en regelen. 

 

Fietsexamen L6 

De laatste jaren is het besef gegroeid dat we van kinderen 
niet mogen verwachten dat ze zich vanzelf als volwassenen 
kunnen gedragen in het verkeer. Het is dan ook de verant-
woordelijkheid van de ouders en van de school om kin-
deren de minimaal vereiste vaardigheden mee te geven, 
zodat ze zich geleidelijk als volwaardige weggebruiker kun-
nen 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 ver-
keersles in de klas wordt vervangen door activiteiten op de speelplaats, in de turnzaal, 
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 competentie om zich veilig en correct te ge-
dragen in het verkeer moet uiteindelijk 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 anderen. Voor 
een groot aantal schoolverlatende lagere schoolkinderen is deze sociale redzaamheid 
van levensbelang!!! 

Wij organiseren op woensdagvoormiddag 15 mei zo’n fietsexamen op de openbare 
weg! Met de steun van de lokale politie en onder het toeziend oog van enkele colle-
ga’s en vrijwilligers willen we onze 6de - klassers beoordelen op hun rijvaardigheid in 
het verkeer. De betrokken leerlingen kregen hierover reeds de nodige informatie mee.  
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Oudercontact lagere school via Smartschool 
Enkele weken geleden organiseerden we voor het eerst ons oudercontact waar-
voor je digitaal in kon schrijven. Op enkele kleine “ kinderziektes “ na, kijken we 
tevreden op deze eerste poging terug. Als team vinden we dit een veel makkelij-
kere manier om afspraken vast te leggen. 
We hopen dat jullie, onze ouders, als gebruikers van dit nieuwe systeem , ook 
op een vlotte wijze je afspraak vast konden leggen. 
Lukte het maken van de afspraak niet goed ? 
Wens je hier nog hulp bij ? 
Zijn er nog vragen of opmerkingen ? 
Dan mag je altijd de school contacteren via de bekende kanalen, we helpen je 
graag verder ! 

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 31 maart stond het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd gepland.  
Op 25 mei zijn er heel wat zesdejaars die hun vormsel vieren. 
En op 9 juni 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 !  

 

 

 Welkom aan de nieuwe kleutertjes ! 

Op maandag 3 juni zullen onze 3 laatste instapper-
tjes van dit schooljaar, Mathis, Lily en Leonie, onze 
kleuterschool binnen stappen. We heten onze nieu-
we Burgstraatbengels , samen met hun ouders, van 
harte welkom op onze school en hopen dat zij zich 
er snel thuis mogen voelen ! 

Levensbeschouwelijke keuze of -wijziging  ( laatste herinnering ) 

 Wens je naar 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.  

Met vriendelijke groeten , 
Schoolteam Burgstraat 
Kris Karremans, directeur 



www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.
be/activiteiten

Voor kleine en grote vragen
oVer grote en kleine kinderen
Spreker | An Klingels 
Introductie talentgedreven werken met kinderen en jongeren

Ervaring 
onderwijs, lerarenopleiding, kindertalentenfluisteraar en gedreven mama van 
jonge kinderen

Doelpubliek
ouders, leerkrachten, opvoeders en begeleiders van kinderen en jongeren
Vanuit de “talentenbril” benaderen we jongeren op een positieve manier en leren 
jongeren hun talenten en valkuilen kennen. Deze aanpak zorgt voor meer ‘het 
gaat kei goed met mij!’ en minder ‘ik zie’t niet meer zitten’.  

Wat betekent het woord “talent” nu eigenlijk? Hoe kan ik als ouder of leerkracht, 
opvoeder talent gedreven werken met jongeren? 

Voor de kinderen is er tijdens de lezing een aanbod voorzien.

Meer weten? 
Ga naar 

Zaterdag 18 Mei 
in de bibliotheek van geel

van 10 tot 12 uur

gratiS
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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. 

  
L1&L2 Mooov : Als dat maar goed afloopt 

VRIJDAG 10 L3&L4 Mooov : Toen mijn vader een struik werd 

ZATERDAG 11   

ZONDAG 12   

MAANDAG 13   

DINSDAG 14 
L3 Zwemmen  

WOENSDAG 15 L6 Fietsexamen 1KOA en 1KOB naar de Bogaard 

DONDERDAG 16 
L4 & L5 & L6 Zwemmen  

L1A Bogaard NM 

VRIJDAG 17 L6 GO! Scratch en Makey Makey (vm.) 

ZATERDAG 18   

ZONDAG 19 Schoolfeest 

MAANDAG 20 L6 Bert de Kusser (vm.) 

DINSDAG 21 L3 Zwemmen  KS Sportdag 
L1B Bogaard NM 

WOENSDAG 22 
 Wisseldag 3KO – L1 

Kindergemeenteraad Ooievaarsnest 13u30 – 15u30 

DONDERDAG 23 
L4 & L5 & L6 Zwemmen  

VRIJDAG 24   

ZATERDAG 25 Vormsel 

ZONDAG 26   

MAANDAG 27 Schoolreis LS 

DINSDAG 28 Doorschuifdag 3KO – L6 
L3 Zwemmen  

WOENSDAG 29 Kijkdag 0KO 

DONDERDAG 30 O.H.Hemelvaart 

VRIJDAG 31 Brugdag 
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Juni 
 

 

ZATERDAG 1   

ZONDAG 2   

MAANDAG 3 Instapdag peutertjes 

DINSDAG 4 Ouderraad 20u. 

WOENSDAG 5   

DONDERDAG 6 
L4 & L5 & L6 Diploma zwemmen  

VRIJDAG 7   

ZATERDAG 8   

ZONDAG 9   

MAANDAG 10 Pinkstermaandag 

DINSDAG 11 Schoolreis KS 

WOENSDAG 12   

DONDERDAG 13 L1 Sportdag Bogaard L4 & L5 & L6Vrij zwemmen  

VRIJDAG 14   

ZATERDAG 15   

ZONDAG 16   

MAANDAG 17 L6 OVSG 

DINSDAG 18 L6 OVSG L2 Sportdag Bogaard 
L3 Vrij zwemmen  

WOENSDAG 19 L6 OVSG Kijkdag 0KO L3 Inhaalbeurt zwemmen 

DONDERDAG 20 
L5-L6 Vrij zwemmen  

3KO-L1-L2 Boswandeling en bezoek 
aan speeltuin 

VRIJDAG 21 L6 Sportdag Bel L3&L4 Speeltuin Meerhout 

ZATERDAG 22   

ZONDAG 23   

MAANDAG 24 

Sportdag L6 

L5 Stadswandeling met gids 

L4 Pagadderpad 

DINSDAG 25 Bengelpop L1-L2- L3 L3 Vrij zwemmen L5 Sportdag Bel 

WOENSDAG 26 
3KO Diploma-uitreiking 

L1-L4 Peter-meter activiteit 
Oudercontact KS - LS 

DONDERDAG 27 Pennenzakkenrock L5-L6 L4 Vrij zwemmen Receptie L6 

VRIJDAG 28 Laatste schooldag tot 12u00 

ZATERDAG 29   

ZONDAG 30   


