topgazet van 23 juni 2017
het is gedaan

uitgesteld

30 juni is de laatste schooldag. De ouders mogen
samen met hun pupil, tussen 08.45 en 12.00
uur, de klas bezoeken. De kleuters ontvangen
een cadeautje, de toppers van de lagere school
krijgen een mooi topt@lent-rapport.

Omdat de dankviering voor de communicanten
gepland was in hetzelfde weekend als “Punt pakt
uit”, moest er een nieuwe datum gekozen
worden. Allemaal hartelijk welkom, zaterdag 24
juni te 17.30 uur.

receptie einde top@punt

duurzaam

Op woensdag 28 juni tussen 19.30 en 22.00 uur
nemen we officieel afscheid van onze oudste,
grootste en braafste toppers. De ouderraad
voorziet hapjes & drank, de laatstejaars zullen
de aanwezigen verrassen met hun muzische
talenten en met een mol.

koning wordt zonnebloem
Op dinsdag 27 juni vieren we het einde van de
kleuterschool met de koningsklassers en hun
ouders. Juf Els heeft een knap feestprogramma
in mekaar gestoken. En de ouderraad zal zorgen
dat er weer wat lekkers is.

schoolbrochure
Financieel wordt er in de schoolbrochure niets
gewijzigd, de prijzen blijven hetzelfde als nu.
Uitgezonderd de niet-verplichte aankopen
uiteraard, prijzen van abonnementen worden
door de uitgeverijen bepaald. De wijzigingen
gaan in voege op 1 september 2017. Wie zijn
kind in top@punt wil laten schoollopen, moet bij
het begin van het nieuwe schooljaar de
‘verklaring voor akkoord’
ondertekenen. De
aanpassingen werden besproken tijdens de
Schoolraad van 20 juni.

vakantiedagen
En wat is er mooier dan aan het eind van een
schooljaar al even vooruit te blikken naar de
vakantiedagen in 2017-2018? De oudste toppers
kregen vandaag een kalender én een opsomming
mee van al de dagen dat ze niet naar school
mogen komen. Ook op de beginpagina van de
website zal dit een plaatsje krijgen.

jullie waren weer geweldig!
De inspanningen van onze ouderraad om
middelen te genereren voor geluidsisolatie in
de gymzaal, worden door jullie gewaardeerd.
Maar liefst 250 ontbijten werden op 11 juni
aan huis geleverd. Bij deze onze welgemeende
dank voor zoveel support.

Onze vierdeklassers zijn kinderen met pit. Ze
bruisen van energie. Ze bezochten een installatie
met
zonnepanelen.
En
doken
in
de
machinekamer van een windmolen op het
bedrijvenpark in de Lammerdries.
Duurzame, milieuvriendelijke vormen van
energie die niet opraken. En moest dat toch ooit
het geval zijn… hun hart loopt over van warmte!
Dank aan de ouders van Mart en Wouter.

administratieve vereenvoudiging
De Europese, Belgische en Vlaamse regering
hebben tijdens het fruitproject jarenlang 4 euro
per kind gesubsidieerd. Gedeeld door drie zou je
kunnen stellen dat elke geleding 1,33 euro
investeerde in een project dat toch ook het
departement land- en tuinbouw goed uitkwam.
De administratie die Nicky er mee had was
Kafkaiaans en de controles op het gebruik van
de middelen leken sterk op wat een kruisverhoor
van de politie zou kunnen zijn. Drie jaar op rij
kregen we ze over de vloer, de inspecteurs die
moesten kijken of we niet een appel te veel
hadden laten sponsoren. Ze waren twee keer
met z’n drieën – de laatste stelde zich voor als
‘en ik ben Europa’. Een jaar later waren de heren
nog met twee en dit jaar stuurde enkel de
Vlaamse Gemeenschap nog iemand langs. De
opmerkingen in het verslag gingen over ‘de
verplichting om de affiche op te hangen werd
niet nagekomen’ over ‘niet bij elke levering staat
te lezen over welk stuk fruit het gaat’ tot ‘het is
niet duidelijk hoeveel bananen er in een kg
zaten’. Wij waren dat zó beu.

WoW
Iedereen talent! Kinderen, leerkrachten en …
ouders! De mama van Door (4L) kan knap
pottendraaien. En wat nog knapper is… ze kwam
het demonstreren aan de kinderen van het
vierde leerjaar. Die keken toe en mochten dan
zelf aan de slag. De potten lukten wonderwel.
De meester onthield zich, ’t zou zonde zijn van
de klei.

(ver)wendag
Nog even en de zomervakantie begint. Naast
schoolreizen en diploma-uitreiking, is het tijd om
stil te staan bij het volgende schooljaar. Om
onze kleuters voor te bereiden, is er het
wenpakket “Op bezoek!”. Aan de hand van twee
verhalen: 'op zoek naar gezoem' en 'Oem! Oem!'
worden de kleuters meegenomen naar het eerste
leerjaar. Als Zoem de volgende dag zijn letter
gaat zoeken, leidt dat natuurlijk tot vele
grappige situaties. De kleuters leren op die
manier spelenderwijs woorden met de letter Z
maken. Op woensdag 28 juni gaan
ze
even wennen in het eerste leerjaar. Juf Tinne
laat hen kennis maken met de materialen van
haar klas samen met Bijtje Zoem. Ook de
kinderen van het eerste leerjaar helpen hen
hierbij en nemen elk 1 kleuter onder hun hoede.
Samen maken ze een wenboekje en zijn ze
helemaal klaar om naar het eerste leerjaar te
gaan!
Tine & Tine & Els

Vanaf september 2017 wordt het fruitsubsidiebeleid van de drie regeringen volledig
hervormd. Het zal niet meer gaan om 30 weken
maar om maximaal 10 weken tussenkomst. En
na het indienen van onze aanvraag, zal het
aanschuiven zijn in het rijtje van gegadigden. Bij
de criteria om nog in aanmerking te komen
staat: ‘scholen die de voorbije jaren al hebben
genoten van de regeling, maken weinig kans’.
Misschien zouden we dan in november vernemen
of we al dan niet in de prijzen gevallen zijn.
Wij stoppen er dus mee, gedaan met ‘tutti frutti’.
De gezondheid van onze toppers willen we wél
blijven stimuleren. Vanaf september zouden we
graag hebben dat elk kind tijdens de pauze in
de voormiddag een stuk fruit, groente of een
boterham eet. Om pas in de namiddag een koek
te verorberen. Als jullie allen daar aan
meewerken, kunnen we een ‘toppi frutti’-school
worden.
Onze
regeringen
kunnen
hun
controleurs dan ergens anders inzetten, op de
Kaaimaneilanden bijvoorbeeld (-:

kunstwerk van de koningsklas

over hun lievelingsboek ” PLUK VAN DE PETTEFLET”

voorbereidend schrijven

de vakantie moet nog beginnen
en er is al goed nieuws voor volgend schooljaar:
Hulp nodig bij het kaften van je schoolboeken?
Wij helpen je graag verder op zaterdag
2/09 tussen 9u30 en 11u30 en op
woensdag 6/09 tussen 13u00 en 15u00 in
de bibliotheek van Geel.
Voor het geval je zelf geen kaftpapier zou
hebben, gebruiken we het bruine inpakpapier
van de bibliotheek zolang de voorraad strekt.
Tot dan!
de BIB van Geel

Elke week mogen de Nijntjes mee met juf
Annelore. Ze oefenen dan hun fijne en grove
motoriek. We werken steeds met beide armen
om zowel hun linker als hun rechterhersenhelft
te stimuleren. De kleuters genieten van het
bewegen met hun lichaam , op muziek en op een
schrijfoppervlak. Hier zijn ze aan de slag met
scheerschuim. Alles kan, niets is fout dus dat is
puur genieten.

op 23 mei werd Evelynn geboren
Zij is de jongste telg van Candy & Tijs en het
zusje van Matthew. Gefeliciteerd, ouders,
grootouders en familieleden, van harte !
Op mama haar buik een kusje
Nu ben je op deze wereld
Welkom lief zusje!
grote broer Matthew

kinderboerderij
Met een bezoek aan de kinderboerderij in het
vooruitzicht, kregen de kleuters het idee om hun
huisdier mee naar de klas te brengen. We
konden al even oefenen met aaien en verzorgen
bij de Cavia van Paulien. Mooi om zien hoe
NATUURKNAP de koningsklas is. Hoe graag ze
met dieren omgaan en hoeveel ze er van kennen.
Eigenlijk zijn ze ook wel heel TAALKNAP : overleg
om een dier mee te kunnen nemen. Op jonge
leeftijd kunnen ze al goed onderhandelen met de
Juf. Echt de moeite om ze bezig te horen.

topfee
Op vrijdag 2 juni kwam de sprookjesfee op
bezoek in de kabouterklas. Ze vertelde het
verhaal van Roodkapje en de wolf. We vonden
het heel betoverend. Dankjewel Phaedra.
Van de kabouter- en kikkerklas.
Bedankt ook Phaedra voor de gezelschapspellen
en de boeken voor groot en klein. Ze zullen zeker
en vast van pas komen in de talentendozen en in
onze boekenhoekjes of bib in de klas. Dikke
merci.

boekenfee
Ook de vorige voorzitter van de ouderraad
draagt ons nog steeds een warm hart toe. We
kregen van Lydia een immense stapel boeken.
Haar kinderen Sanne en Carl hebben er goed
zorg voor gedragen, ze zijn allemaal zo goed als
nieuw. Juf Nele is bezig met de stapel te
sorteren. Zowat overal komen ze van pas, in de
bibliotheek van de opvang, bij de kleuters en in
de klassen van de lagere school.
Tegelijk ook nog even melden dat de echtgenoot
van Lydia, Jef Verdonck, altijd meteen klaar
staat als er iets van elektriciteit of multimedia
moet geïnstalleerd worden, al dan niet samen
met zijn zoon. Bij deze nog eens onze oprechte
dank aan dit top-gezin.

topst@f!

de gemeente Mol organiseert

Op uitstap met de fiets? Staf begeleidt met veel
plezier. Een deur of raam dat open staat? Staf
heeft het gezien. Boeken of kasten die verhuisd
moeten worden? Staf doet het graag.
Herstellen,
verven,
verhuizen,
bewaken,
opruimen, ballen uit de goot halen: het is maar
een greep van wat hij nog allemaal doet.
Wat zijn wij blij met onze Staf, héél blij!

op pensioen
Als gemachtigd verkeerstoezichter gaat Staf op
pensioen. Meer dan tien jaar lang stond hij ’s
morgens én ’s avonds aan de gevaarlijke
Herentalseweg om toppers en hun familie veilig
te helpen oversteken. In weer en wind en nooit
een seconde te laat, streng maar rechtvaardig
voor al wie de veiligheid van onze kinderen in
gevaar bracht.
We zijn je héél dankbaar voor al die jaren dienst,
Staf, je verdient een staande ovatie!
met muziek van een bekende topcomponist

het is mooi geweest
wat hebben we weer hard gespeeld
en goed voor mekaar gezorgd
veel deugd beleefd ook
aan het almaar beter worden in
waar we reeds zo goed in waren
wat hebben we veel gelachen
en ons goed geamuseerd
wat hebben we hard gewerkt
en flink gestudeerd
nu is het even genoeg geweest
we zijn moe
we willen luieren
we willen rusten
we gaan op vakantie!

