
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 16/09 1 KOA+B – 3KOA – 

L3A+B – L4A+B– L6A+B 

Dinsdag 17/09 0KO – 2KOA+B – L5 

Vrijdag 20/09 3KOB – L1A+B – L2A+B 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2/19-20 

INHOUDSOPGAVE 

□ Verkeersweek 

□ Fietsen meebrengen 

□ Eerste klasje 

□ Dopjesactie 

□ Scholencross 

□ De ooievaar 

□ Fietscontrole 

□ Verkeersdag zesde leerjaren 

□ Sport op school 

□ Werkgroep Eerste communie 

□ Sportdagen 

□ Grootoudersfeest – Oudersfeest 

□ Refter 

□ Personeel 

□ Kalender 

 

 
 

 

 

 Verkeersweek 
Daar verkeersveiligheid voor iedereen een TOP - prioriteit is en moet zijn, nemen wij 
jaarlijks deel aan de week van de mobiliteit, die loopt van 16 tot en met 22 september. 

In elk leerjaar komt verkeer uitgebreid aan bod en op vrijdag 20 september maken 
we er een groot SCHOOLS  moment van. Dan wordt de Burgstraat verkeersvrij gemaakt 
vanaf de Groenenheuvel tot aan de Rijn en dit tussen 8u15 ’s morgens en                              
15u45 ’s avonds. We openen samen met al onze leerlingen de dag met het                           
STRAP-lied en laten alle kinderen “ straattekenen “. We vragen aan alle                                        
ouders om, in de mate van het mogelijke, die dag echt de auto “op stal te                                     
laten” en samen met de kinderen per fiets naar onze school te komen.  

De ouderraad en werkgroep verkeer zorgen die ochtend samen met de                               
leerkrachten voor een beloning met een warm (of koud) drankje en een                                       
wafeltje om de batterijen na de geleverde inspanningen weer op te laden. 

  

  

 

Fietsen meebrengen 
Gedurende de verkeersweek vragen we aan onze 
leerlingen van de lagere school om hun fiets mee naar 
school te brengen op de hieronder aangegeven datum. Ze 
zullen tijdens de lessen LO een 
fietsbehendigheidsparcours afleggen. Ook kleuters mogen 
hun fietsje meebrengen, maar we hebben voldoende 
fietsen op school  

  

 

 

Eerste klasje 
Gezien de GDPR, de wet op de privacy, heeft de 

Gazet van Antwerpen besloten om geen editie 

meer uit te geven met “ Eerste klasjes “. Op 

Smartschool vinden jullie onze eerste klasjes 

binnenkort natuurlijk wel terug. 

Dopjesactie 
Als school willen we mee de schouders zetten 

onder de dopjesactie ten voordele van het 
Belgisch centrum voor geleidehonden. Meer info 
vind je hierover in de folders die bij deze 

nieuwsbrief gevoegd worden. Kinderen die dopjes 
meebrengen kunnen deze kwijt in de daarvoor 

bestemde zak die we duidelijk vooraan in de 
gang zullen plaatsen.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholencross → De Leunen 
In de week van 23 september organiseert                                                               

de Geelse sportdienst weer de jaarlijkse                                                           
scholencross. Onze kinderen krijgen een                                                                

halve dag sport aangeboden en worden via sport en spel voorbereid op het 
loopgebeuren.  

Wie graag wil supporteren voor zij/haar kind/kleinkind tijdens de scholencross, 
kan nu zelf de starturen raadplegen op de website van stad Geel : 
www.geel.be/scholencross 

Hopelijk zijn jullie massaal op post ! 

 

  

 

De ooievaar 
Op donderdag 12 september is onze juf Lien bevallen van een                                           

wolk van een dochter die met de mooie naam Elena door het                                                     
leven zal gaan. Broertje Matteo Coppens ( 1KOA ) is uiteraard                                 

super trots ! 

Wij wensen Matteo, juf Lien en haar man Ruben heel veel geluk toe met dit 
kleine wondertje. 

 

 
Voor alle leerlingen van de lagere school : 

Fietscontrole : datum wordt later doorgegeven 

  

 

Verkeersdag 6de leerjaren 

Op dinsdag 17/9 nemen onze zesdeklassers deel aan de jaarlijkse verkeersdag voor zesde 
leerjaren uit Geel – Meerhout – Eindhout die georganiseerd wordt in samenwerking met 
enkele bedrijven uit het Geelse. 

Deze dag gaat door in Laakdal. Onze lln. rijden met de fiets en onder                                     
begeleiding . Ze vertrekken om  08u30 en zullen omstreeks 15u45 terug zijn.                                 
Meer info krijgen jullie in een aparte brief. Dit wordt een erg actieve dag met                                         
leuke en leerrijke workshops rond het thema verkeer. 

  

 
Sport op school 

Dit schooljaar gaan onze oudste kleuters en leerlingen van de lagere school 

zwemmen op : 

• Dinsdag : L1 + L2 + L3 

• Donderdag : 3KO + L4 + L6 
• Vrijdag : L5 

Een jaaroverzicht van de sportdienst werd tijdens de info – avond meegegeven. 

Dit extra sportaanbod door de Geelse Sportdienst kost € 31.5 ( L1 t.e.m. L5, in 
L6 worden enkel de sportactiviteiten aangerekend zijnde € 10.5 ) en € 15.6 ( 

oudste kleuters ). Dit wordt in 3 schijven aangerekend op de schoolrekening, 
voor 3 KO in 2 schijven. Gemiste beurten worden enkel verrekend indien er een 
doktersbriefje van méér dan één week binnengebracht wordt.   

We raden onze leerlingen aan tijdens de turnles stevigere sportschoenen te 
dragen i.p.v. de gebruikelijke turnpantoffels. Dit zal de kans op blessures en 

wondjes verminderen. Het is wel verplicht schoenen met een lichte zool te 
dragen, geen felgekleurde of zwarte zolen. Deze schoenen blijven op school in de 
turnzak.  

De gewone turnpantoffels zijn natuurlijk ook nog altijd toegestaan. 
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Vrijdag 27 september 2019 : Pedagogische studiedag 

Onze schoolpoorten blijven die dag gesloten 

  

 

Vanwege de werkgroep Eerste communie 

Graag nodigen wij de ouders van kinderen die hun eerste communie mogen 

doen uit op de infoavond die doorgaat op donderdag 26 september. Meer info 
hierover verneem je in brief die met de leerlingen meegegeven werd. Het 
traject van de eerste communie willen we samen inzetten tijdens de 

startviering die door zal gaan in de Sint-Dimpnakerk op zondag 29 september 
om 9.30u.   

We willen alle eerste communicanten van Sint-Dimpna heel graag 
verwelkomen in deze viering.  
We hopen dat je erbij kan zijn! 

Werkgroep eerste communie en vormsel 

  

  

  

 

Sportdagen schooljaar 2019—2020 
Ook dit schooljaar genieten de kinderen van L1—L2—L5—L6 van een extra sportdag,   

georganiseerd door de leerkrachten lichamelijke opvoeding van 
alle stedelijke basisscholen. Een bijdrage van 2 euro per kind 
komt op de eerste schoolrekening. 

  

  

 
Grootoudersfeest—oudersfeest 

We hebben nog even de tijd, maar om iedereen de kans te geven                           

deze dag zeker vrij te houden, geven we de datum alvast nog eens door : 

Vrijdag 18 oktober 2019 om 09u30                             
Grootoudersfeest 

Zaterdag 19 oktober 2018 om 10u00 
Oudersfeest 

  

  

 

Personeel 
Juf Lily ( 2KOA ) zal afwezig zijn vanaf maandag en dit tot aan de herfstvakantie. 

Juf Carolien Vansant zal haar vervangen. We wensen juf Lily een voorspoedig 
herstel en heten juf Carolien opnieuw welkom op onze school. 

 

Refter 
Vanaf dit schooljaar eten onze leerlingen van de lagere school ’s middags in 2 
shiften. Hoe de verdeling zit is mede afhankelijk van de klassen die                         
gedurende een bepaalde periode vroeger naar het zwembad moeten                  

vertrekken. Bij mooi weer eten we traditiegetrouw natuurlijk buiten.  

Door de grote groep leerlingen was het vaak erg druk in de refter                                      
boven. We hopen dat we door deze maatregel wat meer rust kunnen brengen in de 

middagpauze van onze leerlingen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het schoolteam, 

Kris Karremans, directeur 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW6-DzoafWAhUOmrQKHUw5CH4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbarthelschool.be%2Findex.php%2F8-vzw&psig=AFQjCNHze89mncXu9zESHyEsgWAAclEUKg&ust=1505567411217646
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyqZLhsbrdAhVQUlAKHe8ND7wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nbbmuseum.be%2Fnl%2F2009%2F07%2Feach-event-its-own-coin.htm&psig=AOvVaw0Wx4Udl8ozIlq1geJKvqHB&ust=15370


September 
 

ZONDAG 1  

MAANDAG 2 Eerste schooldag ! 

DINSDAG 3 Ouderraad 

WOENSDAG 4 Info-avond KS 

DONDERDAG 5 Info-avond LS 

VRIJDAG 6 Start jaarthema ! 

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9 Sportdag Axion L3 

DINSDAG 10  

WOENSDAG 11 Koekeloeredag en info 1ste leerjaar 

DONDERDAG 12 Sportdag Axion L4 

VRIJDAG 13  

ZATERDAG 14  

ZONDAG 15 Start verkeersweek 

MAANDAG 16  

DINSDAG 17 L6 Verkeersdag Laakdal  Zwemmen L3 

WOENSDAG 18  

DONDERDAG 19 L5 Sportdag   Zwemmen L4-L6 

VRIJDAG 20 Strapdag  Zwemmen L5 

ZATERDAG 21 Einde verkeersweek 

ZONDAG 22  

MAANDAG 23  

DINSDAG 24 Scholencross L1 – L5 – L6 

WOENSDAG 25  

DONDERDAG 26 Scholencross L2 – L3 – L4 

VRIJDAG 27 Pedagogische studiedag 

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29  

MAANDAG 30 L5 + L6 Bosklassen  

 

 

 

 

 



Oktober 
 

DINSDAG 1 L5 + L6 Bosklassen  Zwemmen L3 

WOENSDAG 2 L5 + L6 Bosklassen 

DONDERDAG 3 L5 + L6 Bosklassen  Zwemmen L4 

VRIJDAG 4 L5 + L6 Bosklassen  L4 Suske en Wiske - museum 

ZATERDAG 5  

ZONDAG 6  

MAANDAG 7 Lokale verlofdag 1 

DINSDAG 8  Zwemmen L3 Ouderraad 

WOENDAG 9  

DONDERDAG 10  Zwemmen L4-L6 

VRIJDA 11  Zwemmen L5 

ZATERDAG 12  

ZONDAG 13 Start “ Week van het bos “ 

MAANDAG 14  

DINSDAG 15  Zwemmen L3 

WOENSDAG 16  

DONDERDAG 17  Zwemmen L4-L6 

VRIJDAG 18 Grootoudersfeest  Zwemmen L5 

ZATERDAG 19 Oudersfeest 

ZONDAG 20 Einde “ Week van het bos “ 

MAANDAG 21  

DINSDAG 22 Sportdag Axion L1, L2  Vrij zwemmen L3 

WOENSDAG 23 Kijkdag 0KO OC L1 

DONDERDAG 24  Vrij zwemmen L4-L6 

VRIJDAG 25 Rapport  Vrij zwemmen L5 

ZATERDAG 26  

ZONDAG 27  

MAANDAG 28 Herfstvakantie 

DINSDAG 29  

WOENSDAG 30  

DONDERDAG 31  

 


