Nieuwsbrief 14/20-21
Welkom aan onze nieuwe leerlingen !
Ook na de paasvakantie mochten we weer nieuwe
Burgstraatbengels begroeten in onze school. Zo zette juf Griet
van 0KO een stoeltje bij voor Bo, Hannes, Mona en Andreas .
Juf Treesje/juf Ines maakten plaats voor Storm. Dinsdag gooien
juf Karine/juf Fé de deur wagenwijd open voor Ruweyda.
In de lagere school mogen we 2 nieuwe leerlingen begroeten :
* Juf Gitte/juf Dorien : Kosar
* Juf Lore : Rihan
Ook hun ouders heten we natuurlijk van harte welkom.
We hopen dat ze zich allen snel thuis zullen voelen in De Burgstraat !

Fiscale attesten
Ondertussen werden de fiscale attesten van 2020 per mail verstuurd.
Indien je deze niet in je mailbox terugvond, graag even een mailtje
naar patricia.vangenechten@geel.be.

Wandelfotozoektocht
Heel wat van onze fervente wandelaars en speurneuzen
gingen de uitdaging aan en gingen op zoek naar de foto ’s
die gemaakt werden tijdens een ongeveer 5 km lange
wandeling langs autoluwe Geelse straten en steegjes.
Waag jij ook nog graag een kans ? Tot en met 30 mei
2021 kan je je antwoordformulier nog binnen brengen in
de brievenbus van onze school.
Heb je nog geen formulier ? Vraag ernaar via de
klastitularis van je kind !

De ooievaar
✓ Roxanne ( 02-03-2021 ) zusje van
Quinten Aerts ( 0KO ).
✓ Xian ( 04-04-2021 ) broertje van Milan
( L5A ), Nathan
( L4A ), Yoran ( L3A ) en Nayomi ( 0KO )
Verheyen.
We wensen Quinten, Milan, Nathan, Yoran, Nayomi en
hun families veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis !
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Wij leven mee met …
Lena Meeus ( L1A ) en haar familie bij het overlijden van haar
grootvader.
Julia ( L1B ) en Maurice ( 2KOB ) Vos en hun familie bij het
overlijden van hun grootvader.
Isaac ( L2 ) en Ida ( 3KOB ) Abdo Habib en hun familie bij het
overlijden van hun oom Sam Van Hulsel.
We wensen allen veel sterkte in deze droevige tijd.

Schoolfotograaf
Hoera ! Er komt een einde aan de lege bladzijde in jullie kinderalbums … volgende week
mag onze schoolfotograaf namelijk weer op bezoek komen ! Op woensdag 5 en donderdag
6 mei, mogen onze bengels weer in vol ornaat naar school komen ! We maken graag
volgende afspraken :
•

•
•
•

We hebben een planning opgemaakt, uiteraard zullen de klassen die op woensdag
toch niet aan de beurt komen doorschuiven naar donderdag.
✓ Woensdag 5 mei : 0KO - 1KOA - 1KOB – 2LA - L3A - 3B
✓ Donderdag 6 mei : 2KOA - 2KOB - 3KOA - 3KOB - L1A - L1B - L4A - L4B L5A - L5B - L6A
Indien er tijd genoeg is én de fotograaf dit ook ziet zitten
om alles coronaproof te laten verlopen maken we ook foto
’s met broers en zusjes.
Trek je kind( eren) op beide dagen fleurige kleding aan,
zeker als ze nog met een oudere broer en/of zus op de foto
moeten.
De verkoop van de foto ’s zal ook dit schooljaar volledig
digitaal verlopen. Hiervoor krijgen jullie later een kaartje
met de juiste inloggegevens voor jouw kind(eren ). Indien
je hier hulp bij nodig hebt, kan je dit altijd aanvragen via de
school.

Corona-nieuws
Om de kans op uitbraken en het in quarantaine plaatsen van een quasi volledige school zo
minimaal mogelijk te houden, krijgen we het advies van onze preventieadviseur om ook op de
speelplaats de bubbels te verkleinen. Dit betekent voor onze school dat :
•

•

KS : 0KO en 1 KO komen binnen langs het kleine poortje aan het afdak en spelen ’s
ochtends op het veldje van de Bengelbende.
2 en 3 KO komen via de gewone poort binnen en gaan in hun aangeduide vak spelen.
Bij slecht weer spelen de kleinsten in de turnzaal, de andere kleuters onder het afdak of
in de eigen klas.
LS : Onze leerlingen betreden ’s ochtends de school reeds gespreid. De kinderen spelen
per leerjaar in een afgesloten vak ( met nadar ) volgens een doorschuifsysteem.
Als dit bijdraagt tot het coronavrij houden van onze school, passen we de maatregel
graag toe.

Jullie weten ondertussen dat onze ouderraad is aangesloten bij Trooper! Dit wil zeggen dat
als je online gaat shoppen, je automatisch (en indien gewenst anoniem) de school steunt
vanuit je luie zetel! Je hoeft alleen maar via onderstaande link naar de webshop te gaan
waar jij iets wenst te kopen; op het moment dat jij je aankoop afrondt op de webshop,
laten zij aan Trooper weten hoeveel geld ze aan onze ouderraad schenken. Dat is soms
een percentje van jouw aankoopbedrag, soms een vast bedrag.
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraaddeburgstraat
Tip! Je kan ook gebruik maken van de Trooperbot, zo krijg je een kleine reminder als je
online aankopen doet. https://www.trooper.be/nl/trooperbot
Momenteel hebben wij al € 177,00 verzameld ! Bedankt!!!

Personeelsnieuws
•

Juf Treesje van 1KOA is afwezig voor een tijdje. Zij wordt
vervangen door juf Ines.

•

Juf Gitte is afwezig tot en met 16 mei. Omdat er op de hele
arbeidsmarkt geen enkele beschikbare leerkracht meer te
vinden is om de interim van juf Gitte in te vullen, heb ik
ervoor gekozen om juf Dorien , onze juf van RKG, uit haar
opdracht te halen en haar voltijds voor de klas te zetten in
ons 2de leerjaar.
Via het lerarenplatform en met inzet van juf Leslie nemen
we de godsdienstlessen van juf Dorien over de verschillende
leerjaren heen over.

Via deze weg wens ik juf Treesje en juf Gitte veel beterschap en juf Ines en juf Dorien
veel succes !

Even in de bloemetjes zetten...
Op 15 april was het secretaressedag. Langs deze
weg willen we toch graag Christiane en Patricia,
onze supersecretaresses, eens even in de
bloemetjes zetten ! Bedankt voor jullie harde werk
en toewijding voor onze school !

Fietsexamen L6
De laatste jaren is het besef gegroeid dat we van kinderen niet mogen verwachten dat
ze zich als volwassenen kunnen gedragen in het verkeer. Het is dan ook de
verantwoordelijkheid van de ouders en van de school om kinderen de minimaal vereiste
vaardigheden mee te geven, zodat ze zich geleidelijk als volwaardige weggebruiker
kunnen 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 verkeersles 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
gedragen 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 2 juni zo’n
fietsexamen op de openbare weg! Met de steun van de
lokale politie en onder het toeziend oog van enkele oudcollega’s en vrijwilligers willen we onze 6de - klassers
beoordelen op hun rijvaardigheid in het verkeer. De
betrokken leerlingen krijgen hierover nog de nodige
informatie mee.
Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam,
Kris Karremans
Directeur
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