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Pedagogische studiedagen 
 
 woensdag 3 maart  
 woensdag 12 mei: dit is de verzette studiedag van 18 november 
 
Die dagen is er geen school en ook geen opvang. U dient zelf in opvang te 
voorzien of tijdig een afspraak te maken met de Bengelbende. 

 
 

Carnaval op school - 12 februari 
 
Carnaval vieren is een traditie! Door de strenge coronaregels dient het feest 
dit jaar anders te verlopen: 
 kinderen komen verkleed naar school 
 in elke klas zal een prins en prinses gekozen worden 
 na de middag zal de juf/meester een leuke activiteit organiseren in de 

eigen klas  
 
EXTRA; wees creatief. Verkleed zijn hoeft geen geld te kosten. Duik even 
in de kast en verras ons met een creatieve goedkope of gratis outfit.  
 
 

Kindergemeenteraad 
Ieder jaar vertegenwoordigen 2 leerlingen onze school op de Kinderge-

meenteraad. Dit jaar zijn dat Loes Vervoort (L5) en Door Matheve (L6).  

Door de coronacrisis zijn er dit schooljaar nog geen zittingen geweest,.  
Het bestuur hoop in het voorjaar toch een fysieke bijeenkomst te kunnen 
organiseren… Wij wensen Loes en Door alvast veel succes. 
 

 

Keuze levensbeschouwelijke vakken 2021/20222 

Voor kleuters van KO3 
Deze week krijgen de kleuters van KO3 een invulformulier mee, waarop de 
keuze gemaakt kan worden voor LBV in het 1ste leerjaar, met ingang van  
september 2021.   
We vragen dit document terug ingevuld en ondertekend terug mee te geven, 
uiterlijk op woensdag  10 februari.  

Kinderen van de lagere school (uitgez. L6)  
Om te veranderen van levensbeschouwelijk vak voor volgend schooljaar dient 
u een nieuw keuzeformulier in te vullen dat in ons bezit moet zijn VOOR 
30/06/2021.  Latere aanvragen kunnen niet meer aanvaard worden. Indien u 
beslist uw huidige keuze te wijzigen kan u via smartschool het keuzeformulier 
opvragen bij de directeur. 
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Nog steeds…  
heel wat doosjes en drinkbussen zonder eigenaar  
 
Ondanks onze vorige oproep om alle doosjes en drinkbussen te voorzien van een 
kenteken merken we dat er nog steeds veel doosjes en bussen rondslingeren 
ergens op school die we aan niemand kunnen toewijzen.  

We vragen dus nogmaals alle koekendoosjes, brooddozen en drinkbussen 

te voorzien van een naam of een kenteken zodat uw kind zijn spulletjes  

herkent.  

 

Inschrijvingen kinderen geboren in 2019 
 

Binnen de Stad Geel zijn voor alle scholen vaste inschrijfdata bepaald en aanmel-

den gebeurt via het centraal aanmeldingssysteem.  

Alle betrokken gezinnen kregen in januari een informatiefolder in de bus van de 

Stad Geel waarop de werkwijze toegelicht werd.  

Afspraken;  

- Broers en zussen: deze periode is afgesloten. De gezinnen die een broer of 

zusjes registreerden zijn intussen gecontacteerd.  

- Alle andere kinderen kunnen digitaal aangemeld worden tussen 1 maart (vanaf 

09u00) en 30 maart 2021. Ten laatste op 21 april krijgt ieder kind een school toe-

gewezen waarna ingeschreven kan worden tussen 22 april en 31 mei. 

Capaciteitsbepaling (vrije plaatsen) 

De vrije plaatsen, per leerjaar, staan op de schoolwebsite.  

 

Filmpje op facebookpagina ouderraad : 
samen even binnenkijken in onze kleuterklasjes 
 
Omdat we momenteel geen klassieke kijkdag kunnen organiseren voor ouders 
die interesse hebben in onze school hebben de kleuterjuffen een filmpje gemaakt 
waarin ze de klasjes voorstellen.  

Bij interesse naar het resultaat loop je gewoon even langs de facebookpagina 
van de ouderraad. Het liedje werd ingezongen door onze kleutertjes!  

 

Schoolfactuur komt eraan 
 
Deze week worden de facturen van december-januari DIGITAAL verstuurd. 

 u heeft een domiciliëring:  
dan hoeft u niets te doen. Op 3 maart gaat het geld gewoon van uw rekening; 

 u heeft geen domiciliëring:  
dan dient u binnen de 30 dagen de factuur te voldoen. Bij nalaten van beta-
ling dienen we het dossier over te maken aan de Stad Geel die het aan de 
deurwaarder bezorgt. 

 

Quote van de maand 
   “je bent krachtig en mooi 
                als je gelooft in jezelf” 


