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WELKOM in ‘De Bollenboom op z’n kop!’ 

Na een warme zomervakantie zijn onze batterijen alvast terug opgeladen! Ho-

pelijk die van jullie ook? Van harte welkom in het jaar van ‘De Bollenboom op 

z’n kop!’ Het schooljaar staat in het teken van het circus, met in februari een 

apotheose met een echt circus in onze school! We openen het schooljaar met 

een lekker ijsje van de ijskar. Bedankt Zammelse Toneelvrienden en ouderraad 

voor de sponsoring!  

Nieuws vanuit het schoolteam 

• Meester Juul (6LO) heeft ziekteverlof tot aan  de herfstvakantie en zal vervangen worden door mees-

ter Dylan.  

• In 2LO zal juf Leen op maandagvoormiddag en dinsdagvoormiddag de klas overnemen van Dylan.  

• Een kort overzichtje van ons schoolteam: 

0-1KO: juf Ines 

0-1KO: juf Greet en juf Fé 

2KO: juf Kirsten + juf Sofie (woe) 

3KO: juf Lies + juf Fé + juf Sofie    

L.O.: juf Noortje NCZ/ICT/zorg: juf Charissa Islam: juf Nur  RKG+Zorg: juf Griet 

1LO: Juf Gladys 2LO: juf Ann + juf Leen 

3LO: juf Marleen 4LO: juf Els L 

5LO: juf Magali 6LO: meester Dylan  administratie: Ann D  directie: Els G 

 

Schoolbib wordt geopend! 

 

 

 

 

 

 

 

1/2022-2023 

Wat zijn we blij! Na een fijne samenwerking van 2 jaren met de bib van 

Geel en Leeslab en  na veel vergaderen, knopen doorhakken, schetsen 

maken, bevragingen doen bij kinderen en leerkrachten, … zijn we blij jul-

lie te mogen meedelen dat onze schoolbib op 7 september samen met 

onze kinderen zal geopend worden! Tijdens de infoavonden kunnen ook 

jullie, de ouders, zeker een kijkje komen nemen! Wij zijn zeer trots jullie 

onze schoolbib te kunnen laten zien! Alsook zijn we trots op ons school-

gedicht, geschreven door onze stadsdichter, Maarten Vanhoof. Zeker 

eens even lezen achteraan in deze nieuwsbrief!  
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Bike2school start op 1/9 opnieuw voor de kinderen van de lagere school. 

Zij kunnen dan al trappend en stappend ‘bucks’ verdienen. De kinderen 

van het 1ste leerjaar krijgen hiervoor ook nog de nodige info om te kun-

nen inschrijven. 

Pedagogische studiedag 

De pedagogische studiedag van dit schooljaar zijn: 

• Vrijdag 23 september 

• Woensdag 12 oktober 

• Vrijdag 3 februari 

Op die dagen is de school gesloten en zal er geen opvang zijn. 

Openklasmomenten instapklas 

De openklasmomenten voor onze instappertjes gaan door op volgende 

vrijdagen: 21/10, 16/12, 10/2, 24/3 en 5/5. De instappertjes zijn dan sa-

men met hun ouders van harte welkom in de klas omstreeks 8.45u om 

even kennis te maken met de juf en de klas.  

Nieuws vanuit de ouderraad 

Bike 2 school 

De ouderraad heeft een mooie folder gemaakt waarin hun werking 

en de planning voor dit schooljaar staat uitgelegd. Zeker even 

doorlezen!  (zie bijlage) 

Wil je een handje toesteken? Lid worden? Een vergadering bijwo-

nen? Of heb je een idee/voorstel/bedenking/een compliment / … 

laat het hen dan zeker weten op: ouderraadzammel@gmail.com. 

Middagtoezichters gezocht! 

We zijn voor onze lagere school nog op zoek naar middagtoe-

zichters. Heb je interesse of ken je iemand die dit wel zou willen 

doen, aarzel dan niet om dit even te laten weten op: 

els.gilis@geel.be. Dankjewel alvast! 

Nieuws vanuit 4LO 

Het vierde leerjaar heeft zich ingeschreven voor het project VUUR.  Gedurende 10 

lessen steken we heel wat op over vuur en branden.  Op het einde van deze les-

senreeks mogen de leerlingen op bezoek in de brandweerkazerne. 
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Infoavonden 

 

Nieuws vanuit de opvang  

Zoals jullie al weten, zal juf Carine de opvang verder zetten. De uren zijn van-

af 1 september terug de ‘oude’, nl. ‘s morgens van 7u  - 8.30u en ‘s avonds na 

schooltijd tot 18u. Op woensdag zal de opvang ook tot 18u zijn. 

Graag willen we vragen om uw kind(eren) steeds tot bij Carine te brengen en 

aan te melden, ook als je ze komt halen! Zo blijft Carine ook een duidelijk 

overzicht houden van wie er aanwezig is en wie niet. 

Telefoon opvang: 0498/ 17 14 26 

Wij nodigen al de ouders uit op onze infoavonden van de KS en LS.  

- Kleuterschool: Op donderdag 8/9 omstreeks 19u 

- Lagere school: 123LO: Op dinsdag 13/9 omstreeks 19u 

                           456LO: op dinsdag 13/9 omstreeks 19.30u  

Van harte welkom! 

• Ophalen van uw kind: 

KS: De kleuters van juf Lies (3KO) en juf Kirsten (2KO) zullen klaar staan aan de 

rode bollen. De kleuters van juf Greet en juf Fé (0-1KO) staan klaar aan de raam 

van de klas onder het afdak. De ouders gaan tot daar om hun kind op te halen. 

Onze kleuters van juf Ines (0-1KO) zullen wachten in de klas om daar opgepikt 

te worden door de ouders. Zij nemen dan ook de boekentas al uit de gang 

mee. Op deze manier proberen we de drukte aan de schoolpoort een beetje 

meer te verspreiden.  

LS: Voor de veiligheid van onze kinderen, vragen we om zoveel mogelijk met 

de fiets of te voet te komen. Als we toch met de auto komen, dan graag de 

auto parkeren om het dorpsplein of in de St. Gerebernusstraat. Dus niet voor 

de ingang van de school. Zo kunnen onze klassen veilig passeren. 

• Schooluren: 

KS: 8.30u opvang leerkrachten - 8.45u start - 12.15u + 13.20u - 15.10u. We 

stoppen 5 minuten vroeger, zodat de ouders van kinderen in de KS en LS ook 

tijdig in LS geraken. 

LS: 8.30u opvang leerkrachten - 8.45u start—12.20u + 13.20  - 15.20u.  

• Verjaardagen: 

Ben je jarig? Leuk! Dat vieren we graag met jou mee! Alleen willen we vragen 

om geen traktatie van speelgoed en snoep mee te geven a.u.b. Met een wafel, 

een stukje cake, … kunnen we samen heel gezellig vieren! 

Enkele afspraken 
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Als afsluiter …. ons schoolgedicht 

Namens schoolteam SBS De Bollenboom 

Els Gilis, directie 
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donderdag 1  Opening De Bollenboom op zijn kop! - Lekkere ijsjes van de ijskar! 

vrijdag 2   

zaterdag 3   

zondag 4   

maandag 5   

dinsdag 6   

woensdag 7  Opening schoolbib voor onze kinderen 

donderdag 8  Infoavond KS 19u + bezoek aan schoolbib (ouders) 

vrijdag 9   

zaterdag 10   

zondag 11   

maandag 12   

dinsdag 13 

 3-4-5-6LO zwemmen - Infoavond LS 19u (123LO) + 19.30u (456LO) + bezoek aan 

schoolbib (ouders) 

woensdag 14 KS + 1-2LO Verteltent - LS: vm: Voetbalinitiatie KFC Zammel 

donderdag 15  Sportdag 5LO  

vrijdag 16  Autoluwe schooldag - 4LO: Bezoek Gasthuismuseum 

zaterdag 17   

zondag 18   

maandag 19   

dinsdag 20 3-4-5-6LO zwemmen  - schoolfotograaf 

woensdag 21  5-6LO zwemmen vervanging juni 

donderdag 22   

vrijdag 23  Pedagogische studiedag—GEEN school 

zaterdag 24   

zondag 25   

maandag 26   

dinsdag 27  Lagere school scholencross 

woensdag 28  Sportclub komt naar de school - met sportkledij naar school komen 

donderdag 29   

vrijdag 30  1-2-3LO Lommelse Sahara – 5-6LO  Daens 


