
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

   

 

 

 

Nieuwsbrief 9/20-21 

INHOUDSOPGAVE 

□ De Boekenburcht 
□ Corona : Extra maatregel 

voor L5 en L6 
□ Keuze levensbeschouwelijk 

vak 
□ Klassenraad of MDO 
□ Fiscale attesten 
□ Luchtkwaliteit 
□ Opgepast ! Boetegevaar ! 
□ Een dikke dankjewel ! 
□ Kindergemeenteraad 
□ We kijken al heel ver vooruit 

 

 

 
 

 

 

 

 

DeCorona : Extra maatregel voor L5 en L6 
  

 

 

  De Boekenburcht 

Onze schoolbib blijft op volle toeren draaien ! We nemen de 
nodige maatregelen en zorgen ervoor dat onze leerlingen boeken 
kunnen ontlenen op een veilige manier, want we vinden het 
ontzettend belangrijk dat onze Burgstraatbengels blijven lezen.  

De voorbije periode hebben we weer heel veel boeken 
aangekocht. Naast het ingeven van de boeken, het labelen, 
zorgen dat ze hun uitleenkaartje hebben, moeten al deze boeken 
ook geplastificeerd worden. En daar wringt nu even het 
schoentje … We mogen onze Kaftbrigade niet uitnodigen om op 
school te komen kaften, maar misschien zijn er wel handige 
mama ‘s, moekes, opa ’s of nonkels die een handje willen 
toesteken en die we een pakketje boeken mogen aanreiken over 
de poort heen, zodat ze deze thuis op hun gemakje kunnen 
plastificeren ? Wie een handje wil toesteken mag altijd een 
mailtje sturen naar kris.karremans@geel.be met daarin het 
aantal boeken dat we je mogen meegeven. Dan mail ik je terug 
en spreken we af hoe de boeken tot bij jou geraken. 
Alvast een héle dikke merci ! Onze BoekenBengels zullen je 
dankbaar zijn ! 

 

  

 

 

Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12+) 
hoeven geen mondmasker te dragen. 
Enkel als een leerling of leraar in isolatie of in 
quarantaine moet, dragen alle leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit 
voorzorg een mondmasker. Concreet dragen deze 
leerlingen verplicht een mondmasker: 

 In de hele school - in de klas en op de 
speelplaats. 

 Voor een periode van 14 dagen na het 
laatste contact met de betrokken leerling of 
het betrokken personeelslid 

 In het volledige leerjaar van de leerling of 
het personeelslid dat in quarantaine of 
isolatie moet 

Onze leerlingen van L5 en L6 hebben een 
mondmasker mee naar de school  gebracht dat in 
een zakje of een omslag in de bank bewaard 
wordt, zodat we dit meteen voorhanden hebben 
wanneer we de melding krijgen van een 
hoogrisicocontact binnen de klas. 
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DeLagere school : keuze levensbeschouwelijk vak 2021-2022 
 

 Onze oudste kleuters die in 3KO zitten krijgen een invulformulier mee, waarop 
de keuze wordt gemaakt voor volgend schooljaar in L1. 
Graag ingevuld en ondertekend tegen 5 februari meegeven naar de school 
aub. Vergeet je zeker niet de achterkant in te vullen en te handtekenen ? 
 

 Alle kinderen van de lagere school zijn in de mogelijkheid om volgend 
schooljaar te veranderen van levensbeschouwelijk vak, indien het formulier 
voor 30 juni 2021 ingediend werd bij de directie. Dit formulier kan je 
bekomen via het secretariaat van de school of vraag je via de klastitularis. 

 
 

. 

 Fiscale attesten 

In het voorjaar dienen we allemaal terug onze belastingaangifte in orde te brengen, naar 
jaarlijkse gewoonte worden door de stad de nodige fiscale attesten tijdig ter beschikking 
gesteld. Toch vragen we even uw aandacht voor onderstaande punten: 

 De fiscale attesten worden afgedrukt op hetzelfde adres als dat van de 
schoolfacturen. Dient op het fiscale attest een ander adres vermeld te worden, 
gelieve dit schriftelijk en uiterlijk op 12 februari aan de school te melden (in 
gescheiden gezinnen staan de kinderen soms ten laste bij de andere partner). 

 De gelden, die betaald zijn voor opvang en middagtoezicht, op het fiscaal attest, 
lopen tot en met de facturatie van december 2020 (indien betaald voor 30 
december). Bedragen die later betaald worden, alsook de bedragen die op de 
facturen van december - januari staan, zullen ook pas in het fiscaal attest van 
volgend kalenderjaar verwerkt worden. 
 

Klassenraad of MDO 

In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we het gehad over 
het tussentijds overleg of filteroverleg. Soms is dit niet voldoende 
of ontbreekt gedetailleerde informatie om een kind te helpen en 
dan volgt er een klassenraad of MDO. Dit is een Multi-Disciplinair 
Overleg d.w.z. de klasleerkracht, de zorgcoördinator, het CLB en 
de directie zoeken verder naar een oplossing voor het probleem. 
Soms worden ouders uitgenodigd om de bevindingen mee te 
delen. Soms raden we aan om logopedie of een andere externe 
hulp in te schakelen.  

Buiten dit zorgtraject om, kunnen jullie met een hulpvraag – op 
welk tijdstip dan ook – terecht bij ons schoolteam, 
zorgcoördinator, directie of CLB. 

 

We meten de luchtkwaliteit in de klassen  

Onze school beschikt sinds deze week over 2 toestellen om na te gaan wat de kwaliteit van 
de lucht in de klaslokalen is. De komende weken zullen we met deze toestellen in alle klassen 
nagaan of er voldoende zuivere lucht aanwezig is. Hierbij brengen we nog eens onder de 
aandacht dat u best een extra pull meegeeft want de ramen staan de ganse dag open 

waardoor het soms fris kan zijn, zeker nu het overdag ook best koud geworden is. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dikke dankjewel ! 

De schoolpoorten open houden en elke dag gezond en wel samen 

met onze kinderen school maken, het burgstraatteam doet dat 

schitterend ! 

Maar … zonder jullie consequente handelen, zonder jullie 

plichtsbewuste houding om bij de minste signalen jullie kinderen 

thuis te houden en naar de dokter te gaan waar nodig, hadden we 

dit NOOIT zo lang vol kunnen houden.  

Daarom … vanwege mezelf en het volledige team … een ontzettend 

grote pluim voor jullie allen, onze Burgstraatouders ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam, 
Kris Karremans 
Directeur 
 

Opgepast ! Boetegevaar ! 

Al jaren parkeren mensen op het verhoogde kruispunt voor de school. Tot op                     
heden werd dit oogluikend toegestaan, ook al is dit bij wet verboden. De politie van Geel 
vraagt me om dit nogmaals te communiceren aan onze ouders. Op het verhoogde kruispunt 
mag NIET geparkeerd worden, noch mag er stilgestaan worden om kinderen uit te laten 
stappen. 

Na de krokusvakantie zal er geverbaliseerd worden wanneer overtredingen begaan worden. 
Een gewaarschuwd mens is er twee waard ! 

 

We kijken al heel ver vooruit ...  

Maar sommige mensen vinden het gewoon handig                                                     
om in hun planning al rekening te kunnen houden                                                       
met de extra verlofdagen.  

Volgend schooljaar 2021-2022 

Woensdag 06-10-2021: Lokale verlofdag 1 

Vrijdag 12-11-2022 : Lokale verlofdag 2 

Woensdag 25-05-2021 : Lokale verlofdag 3 

 

 

Leerlingenraad – Kindergemeenteraad 

Ieder jaar wordt er vanuit stad Geel een kindergemeenteraad opgesteld. Elke school 

mag 2 leerlingen selecteren. Voor onze school worden Fleur Aerts en Marthe Libbrecht 

uit L6 afgevaardigd. Zij gaan onze school vast met verve vertegenwoordigen op de 

KGR ! 

 



 

Februari 
 

MAANDAG 1 Instapdag peuters / Teldag 

DINSDAG 2  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 3  

DONDERDAG 4  

VRIJDAG 5  

ZATERDAG 6  

ZONDAG 7  

MAANDAG 8  

Gek – gekker - 
gekste week ! 

DINSDAG 9  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 10  

DONDERDAG 11  

VRIJDAG 12 Carnaval 

ZATERDAG 13  

ZONDAG 14  

MAANDAG 15 Krokusvakantie 

DINSDAG 16  

WOENSDAG 17  

DONDERDAG 18  

VRIJDAG 19  

ZATERDAG 20  

ZONDAG 21  

MAANDAG 22 Instapdag peuters 

DINSDAG 23  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 24 
Kennismakingsmoment met de kleuterschool voor 
nieuwe instappertjes °2019 

DONDERDAG 25  

VRIJDAG 26  

ZATERDAG 27  

ZONDAG 28  

  

 

 

 

 


