
 

Grootoudersfeest 

Onze kleuters nodigen hun grootouders uit op dinsdag 24 mei om-

streeks 11u in de parochiezaal van Zammel. Zij willen hen die dag 

eens extra in de bloemetjes zetten. Wegens het groter aantal kleuters 

en corona, dat nog niet helemaal weg is, dienen wij jammer genoeg 

enkel de grootouders en dus geen overgrootouders uit te nodigen.  

Alvast bedankt voor jullie begrip! Grootouders willen vaak in de na-

middag,  de dag dan even verder zetten met hun kleinkind. Langs 

deze weg willen we laten weten dat dit wel kan. Maar onze kleuters 

mogen zeker ook in de school blijven. Deze keuze laten we over aan 

jullie/grootouders.  

  

Op zeeklassen 

Bijna is het zover! De zeeklassen van 3+4LO komen nu echt wel dich-

terbij! Zij vertrekken op woensdag 18 mei en maken er in Plopsaland 

die dag al een leuke dag van. Na 2 overnachtingen en 3 fijne dagen 

aan zee, zijn ze op 20 mei terug thuis. Het wordt vast en zeker een 

leuke tijd! In de klas zijn de kinderen deze zeeklassen al stilaan aan 

het voorbereiden. Zo komt er ook op 12 mei een auteurslezing van 

Sarah Devos over ‘Het zeeboek’. Dit komt tot stand door de subsidies 

vanuit Literatuur Vlaanderen. 

 

Mei plasticvrij 

Tijdens de maand mei staat niet enkel het gras in de kijker met ‘Maai 

mei niet’, maar kennen we ook ‘Mei, plasticvrij’. Op woensdag 11 mei 

gaan onze kinderen in elke klas hiermee aan de slag en zullen ze le-

ren hoe belangrijk het is om zuinig om te gaan met plastic.  
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Nieuws vanuit het team 

Meester Juul is in ziekteverlof tot het einde van het schooljaar. Juf Griet en meester 

Dylan nemen de klas over.   

Wij wensen hen veel succes en meester Juul heel veel beterschap! 

 

 

Droevig nieuws 

Wij leven mee met de familie van Ruben (2LO)  bij het overlijden van zijn grootvader en 

van Ruby (6LO), Tess (4LO) en Lowie (5LO) bij het overlijden van hun overgrootvader. 

 

 

ECHTE HELDEN FIETSEN NAAR SCHOOL en verdienen dubbele bucks tijdens de 

maand mei! 

Fiets, stap of step met Bike2School naar school en verdien virtuele munten of ‘bucks’ om uit te geven bij 

lokale handelaars en lokale markt- en foorkramers! Neem zeker een kijkje op www.geel.be/bike2school om 

te zien waar je je bucks kan spenderen.  

Doe mee met de heldenwedstrijd 

Win samen met je klasgenoten een uitstap naar de Lilse Bergen, Superjump of Hidrodoe! Maak een foto 

van jou en je klasgenoten in heldenthema. De foto’s met de meeste likes maken kans op één van de 7 

hoofdprijzen! De wedstrijd loopt van 2 mei tot 23 mei. Meer informatie en het wedstrijdreglement kan je 

vinden op www.iok.be/heldenwedstrijd  

Spaar extra bucks gedurende de volledige maand mei!  

Het is heldenmaand! Leerlingen die in de maand mei van 2022 met de fiets, de step of te voet naar school 

komen, verdienen dubbele bucks. 

Opgepast dit is enkel voor de kinderen van de lagere school! 
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http://www.geel.be/bike2school
http://www.iok.be/heldenwedstrijd
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Els Gilis 
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Sollicitatieronde opvangbegeleider 

Naar volgend schooljaar wordt de vacature van voor– en naschoolse kinderopvang open gezet. De vaca-

ture is reeds verschenen op de website van Geel. Interesse? Neem dan zeker een kijkje via deze link:  

https://geel.hro.be/ 

 

 

Overgangsactiviteiten 

De coronamaatregelen laten toe dat we de klassen mengen en het einde 

van het schooljaar nadert al met rasse schreden. Daarom zullen onze kin-

deren van 3KO en 1LO deze maanden nog enkele overgangsactiviteiten 

doen om de overgang tussen de kleuterschool en de lagere school te ver-

soepelen.  

 

Ouderbevraging 

In de loop van de maand mei zouden we jullie mening willen vragen over verschil-

lende aspecten van onze schoolwerking.  Je krijgt hiervoor via smartschool een uit-

nodiging. Wij vinden het belangrijk om jullie mening te kennen. Zo kunnen we nog 

kwaliteitsvoller aan de slag te gaan. Dankjewel om hiervoor even tijd te maken! 

 

Even in de toekomst kijken…  

Tijdens de laatste maanden van het schooljaar kijken we niet alleen even 

terug, maar ook vooruit. Zo zoeken we naar een kwaliteitsvolle schoolor-

ganisatie voor volgend schooljaar, rekening houdend met de toegeken-

de lestijden vanuit het ministerie van onderwijs. Dit hangt allemaal sa-

men met een planning, die er gemaakt dient te worden op het niveau 

van de scholengemeenschap (stedelijke basisscholen Geel). Hiervoor ko-

men de directies van deze scholen enkele dagen samen om het lestij-

denpakket vorm te geven. Deze planning wordt eerst door het schepencollege (schoolbestuur) goedge-

keurd en nadien meegedeeld aan het schoolteam. Tijdens de laatste week van juni kunnen wij jullie de 

schoolorganisatie van volgend schooljaar ook meedelen.  

 

Opgepast! Nog enkele verlofdagen 

Tijdens deze laatste trimester staan er nog enkele verlofdagen op het programma. 

Er is GEEN school en GEEN opvang op 25+26+27 mei en maandag 6 juni!  
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zondag 1 Eerste communie 9 uur 

maandag 2   

dinsdag 3 3-4LO zwemmen - LS: Wieltjes—en spelletjesdag 

woensdag 4  3-4LO: Cooking class - nm: Moev: danshappening 

(123LO) 

donderdag 5 5-6LO zwemmen - 4LO: voetgangersexamen  

vrijdag 6  LS: Onder de boom - 4+5LO: auteurslezing 

juf Els G: planningsdag 

zaterdag 7   

zondag 8   

maandag 9  6LO: Oefenen fietsexamen 

dinsdag 10 3-4LO zwemmen 

woensdag 11   

donderdag 12 5-6LO zwemmen -  

3-4LO: Auteurslezing Sarah Devos: Het zeeboek 

vrijdag 13 LS: Leerlingenraad - 1+2LO: schoolreis Pakawi die-

rentuin - OKO: Openklasmoment instappers 

zaterdag 14   

zondag 15  Sint-Dimpna Ommegang 

maandag 16   

dinsdag 17 3-4LO zwemmen 

woensdag 18 Zeeklassen 3-4LO - schoolreis Plopsaland (3+4LO) 

donderdag 19 Zeeklassen 3-4LO – 5-6LO zwemmen 

vrijdag 20 Zeeklassen 3-4LO - einde inschrijvingen - juf Els G: 

planningsdag 

zaterdag 21   

zondag 22   

maandag 23  6LO: Fietsexamen 

dinsdag 24 3-4LO zwemmen - KS: grootoudersfeest 

woensdag 25 Lokale vrije dag 

donderdag 26 OHH vrijaf 

vrijdag 27 vrijaf 

zaterdag 28   

zondag 29   

maandag 30  Instapdag OKO 

dinsdag 31 3-4LO zwemmen 



woensdag 1  Start vrije inschrijvingen 

donderdag 2 5-6LO zwemmen 

vrijdag 3  LS: Onder de boom 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6 Pinkstermaandag, vrije dag 

dinsdag 7 3-4LO zwemmen - LS: Wieltjes –en spelletjesdag 

woensdag 8  LS: Haar en snaar - juf Els G: planningsdag 

donderdag 9 5-6LO zwemmen 

vrijdag 10   

zaterdag 11   

zondag 12   

maandag 13 3-4LO Plantartica 

dinsdag 14 3-4LO zwemmen 

woensdag 15   

donderdag 16 5-6LO zwemmen 

vrijdag 17  LS: Leerlingenraad 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20   

dinsdag 21 3-4LO zwemmen 

woensdag 22 Sport Bogaard 1-2LO 

donderdag 23 5-6LO  Pennenzakkenrock - Selectief oudercontact 

vrijdag 24 Sport 5-6LO 

zaterdag 25  SCHOOLFEEST!  14u-18u in LS 

zondag 26   

maandag 27 Woordje uitleg voor 3KO van juf Gladys(1LO): 17.30u  (in 1LO) -  

Uitzwaai 3KO (18u) - Uitzwaai 6LO (19u) 

dinsdag 28 Bengelpop 2-3LO - 5-6LO: Bobbejaanland 

woensdag 29  Sportdag ganse LS in Sportec Zammel 

donderdag 30 Laatste schooldag - halve dag school—GEEN opvang in de nm! 


