NIEUWSBRIEF
NB 2 / 27 september 2017-2018

Nieuw jaarthema : SAIO kleurt!
We hebben het nieuwe schooljaar kleurrijk ingezet. Alle klassen hebben
een eigen klaskleur gekozen en zullen hiermee zeker aan de slag gaan
binnen hun eigen werking.
Je gaat hier in deze nieuwsbrief elke maand meer te lezen krijgen over
ons nieuwe jaarthema! En houd zeker ons fotomateriaal op de website in
het oog!

Personeelsnieuws

-

Juf Eve Janssens vervangt juf Maggy (NCZ) die afwezig is wegens ziekte.

Juf Hülya (Islam) is zwanger en wordt door de arbeidsgeneesheer op moederschapsbescherming gezet
voor een 6-tal uren binnen onze type 3/9 werking. Juf Canan Torkat vervangt haar hierin.
Proficiat voor juf Hülya en welkom aan de nieuwe juffen in onze school.

Infoavonden in Velveken en De Billemontstraat
Het is voor ons schoolteam steeds een fijne opsteker als ouders interesse hebben voor de
werking van de klaspraktijk. We maken immers SAMEN school…. Uw betrokkenheid en onze
aanspreekbaarheid zijn dan van groot belang. Dankjewel voor jullie aanwezigheid op onze
infoavonden en zij die er nu niet konden bijzijn, zien we graag bij een volgende contactavond.

En nog een infoavond voor NIEUWE ouders type BA/9
Op donderdag 5 oktober om 19u. houden wij onze jaarlijkse contactavond voor de ouders van nieuw
ingeschreven leerlingen type BA. Uiteraard zijn alle ouders van harte welkom maar deze avond richt
zich, gezien de dagorde, vooral tot de nieuwelingen in SAIO.
Ook met de ouders van onze type 3/9-leerlingen maken we in oktober graag een afspraak om het
handelingsplan te bespreken.
Uitnodigingen volgen later!

Schoolkalender in de maak
Onze ouderraad wil ook dit jaar weer een toffe jaarkalender verkopen om wat extra
centen te bekomen. Vandaar willen we jullie nog dit trimester een kalender aanbieden
die je dan kan gebruiken vanaf januari 2018. Hiervoor werden onze leerlingen en
leerkrachten vrijdag 15/9 gefotografeerd om de kalender op te fleuren. Mooi initiatief en
hopelijk valt hij bij jullie allemaal in de smaak!

Scholencross
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Geelse Sportdienst de laatste week van
september een grootse scholencross. Deze gaat voor onze school door op dinsdag 26/9
en donderdag 28/9 op de terreinen van de Leunen. De kinderen die deelnemen hebben
een exacte uurregeling gekregen. We wensen alle leerlingen alvast veel loopplezier!
Voor alle scholencrossers: voorzie een rugzakje met een gezonde drank (water,
Aquarius (mag) maar géén andere suikerdranken zoals limonade, cola, …) + een gezonde koek
of stukje fruit, sportieve loopkledij (aandoen) en regenkledij meebrengen.

Supporters zijn altijd welkom!!!

Vrije dagen begin oktober! = geen school – geen bus
Maandag 2 oktober = lokale vrije dag → schoolpoorten blijven dicht!
Woensdag 4 oktober = pedagogische studiedag voor leerkrachten → schoolpoorten blijven dicht
voor onze leerlingen!

Schoolrekening
De eerste schoolrekening zal meegegeven worden begin oktober.
Graag betaling binnen de 30 kalenderdagen. Ouders die wensen te betalen via
domiciliëring kunnen dit via ons schoolsecretariaat in orde brengen.
Neem hiervoor gerust contact op met Myriam Vermeulen 014/566420 op dinsdag of
donderdag of stuur haar een mailtje: myriam.vermeulen@geel.be

Sportdagen schooljaar 2017-2019
Ook dit schooljaar geniet elk kind (behalve kleuters) van een leuke sportdag.
Een bijdrage van 2 euro of 4 euro per kind wordt aangerekend via de
schoolrekening van september.

Restaurantdag – allen daarheen!
LOCATIE: Zaal Loana – Kievermont 11 – 2440 Geel !!!
Vrijdag 20 oktober 2017 verwachten we alle ouders, familieleden en
sympathisanten op onze eetavond. Samen met onze ouderraad en enkele
bereidwillige ouders proberen we ons schoolteam weer om te toveren tot
volleerde koks om een overheerlijke maaltijd voor jullie klaar te maken.
Hulpvaardige handen om alles in goede banen te leiden, zijn nog altijd
welkom. Hiervoor krijgen jullie een begeleidend briefje mee naar huis. We
rekenen op jullie! Graag een seintje geven vóór 9 oktober zodat we de
werklijst kunnen vervolledigen.
Geef je menukeuze vóór 9 oktober mee met je kind zodat onze
ouderraad het nodige nog tijdig kan bestellen.
Betalen doe je aan de kassa ter plaatse in de zaal!!! Géén geld
meegeven met je kind!

CLB – vraaggestuurde leerlingbegeleiding
Jullie kunnen als ouder, leerkracht of leerling steeds terecht met al je vragen bij
onze vaste CLB-medewerkers. Via een eenvoudig telefoontje of mailtje kan je
met hen een afspraak maken of kunnen jullie er met je zorgvragen terecht. Het
CLB-nummer is 014/58 85 34; het mailadres lauradaems@vclb-kempen.be of
ingridvanhelden@vclb-kempen.be. Zeker doen als je met vragen zit!
Er komt ook nog een sticker met deze contactgegevens in de schoolagenda.

Schoolwebsite
Je kan nog steeds de allerlaatste nieuwtjes lezen op onze website die we steeds zo snel mogelijk up-todate houden. Een aanrader dus…. www.saio.sbsgeel.be
Namens het schoolteam
Lieve Dams – directeur
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Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + L en GO
Sherborne T3/9 HB – T – KR – M
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website
R – G – FG – P Scholencross
F – GG Zwerfvuilactie in Bel (heel de dag): Onze leerlingen van
de groepen F en GG gaan vandaag zwerfvuil opruimen in de
bossen van Bel.
Meebrengen: een fiets die volledig in orde is, rugzak met lunch
en drankje en aangepaste kledij.
VM - ONW + OVSG-competentiemedewerker op school
Intervisie Type 9 Brussel – juf An en Leen
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Lokale vrije dag = GEEN SCHOOL!
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VM - CLB-overleg (afsprakennota) / 14.30u.Para-overleg
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Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL voor de kinderen! =
schoolpoort blijft dicht
Dag van de leerkracht!
Start klassenraden
De groepen F en GG gaan vandaag met de fiets naar het Prinsenpark om daar
te genieten van een mooie herfstwandeling. We brengen deze dag een rugzak
met lunchpakket mee en een fiets. Denk aan aangepaste kledij!
19u Infoavond voor nieuwe ouders TBA/9 (refter De Billemont)
EHBO-cursus juf Karline, juf Nicky, juf An V.E, juf Martien en juf Lotte
Klassenraden
FG – P Herfstwandeling – Westerlo

Inschrijvingen voor de restaurantdag binnenbrengen!
R – G Uitstap naar het bos – Westerlo
Klassenraden

16u Personeelsvergadering
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Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + L en GO
Klassenraad
Sherborne T3/9 HB – T – KR – M

donderdag

12

Klassenraden

vrijdag

13

Klassenraden
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Klassenraden
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Netoverschrijdende DV (Lieve) / Klassenraden
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Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
ONW (ondersteuningsnetwerk) + OVSG
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website
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OVSG directeurenoverleg - Gierle (Lieve)
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Dag van de jeugdbeweging!

RESTAURANTDAG vanaf 16u in zaal Loana

Oudercontact Billemontstraat – op afspraak
Directievergadering (Lieve)
Vrij zwemmen voor TBA/9 – T3/9
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Zilverklassen L – GO

Donderdag

26

vrijdag
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SVS gymnastiekland – namiddag – enkel voor ingeschreven lln.
Zilverklassen L – GO
Oudercontact Velveken – op afspraak
Zilverklassen L – GO

zaterdag

28

Rapport in de boekentas
Start van de herfstvakantie tot en met zondag 5 november

