NIEUWSBRIEF
18 oktober 2017 / NB 3 – 2017-2018
Jaarthema : SAIO kleurt!
….even buiten de lijntjes
Op maandagnamiddag, 16 oktober ontvingen we in onze vestiging
van de Velveken het 2de leerjaar van SBS Larum. De leerlingen van
groep Felgroen en Paars gingen samen met hen aan de slag met een
plattegrond van de school en het schoolhuis. Het was een zoektocht
voor echte speurneuzen! Knap om te zien hoe ze samenwerkten! En
dat ze er allemaal van genoten hebben kan je zien op de groepsfoto. Mooi en kleurrijk
initiatief!

Geboortenieuws
Juf Bieke is mama geworden van een eerste dochtertje, Jolien. We wensen haar en het hele
gezin heel veel geluk toe en een wolkenloze toekomst voor Jolien! Een dikke proficiat van ons
allemaal!

Restaurantdag – allen daarheen!
LOCATIE: Zaal Loana – Kievermont 11 – 2440 Geel !!!
Vrijdag 20 oktober 2017 verwachten we alle ouders, familieleden en
sympathisanten
op onze jaarlijkse eetavond. Onze ouderraad en enkele bereidwillige ouders
zullen samen met ons schoolteam klaarstaan om jullie weer vlekkeloos te
bedienen van allerlei lekkers. Vergeet niet in te schrijven. Tot dan! Mmmmm!!!!

Kalenders 2018 te koop
Vrijdag op de restaurantdag kunnen de eerste exemplaren van onze nieuwe
fotokalender 2018 aangekocht worden. Je kan ook nog via de school je bestelling
doorgeven, zodat we er weer kunnen voor zorgen dat iedereen een tof
eindejaarsgeschenk heeft tegen de feestdagen. De kalenders worden verkocht aan de
democratische prijs van 6,00 € per stuk.

Personeelsnieuws
- Juf Mia is afwezig wegens operatieve ingreep. Zij wordt tot aan de
-

herfstvakantie vervangen door juf Carolien.

Juf Stefanie en juf Leen nemen beiden nog ouderschapsverlof en starten na
de herfstvakantie allebei halftijds in de muntklas. Zij werken week om
week.

Juf Maggy (NCZ) blijft afwezig wegens ziekte tot eind juni. Juf Eve blijft dit
schooljaar op post.
Van harte beterschap juf Maggy en juf Mia!

Eerste rapport + oudercontacten
Onze leerlingen krijgen op vrijdag 27 oktober allemaal hun eerste rapport mee naar huis. Voor
de ouders van de nieuwe leerlingen, ouders van leerlingen basisaanbod die in hun evaluatiejaar
zitten, voor alle ouders type 3 en 9 en voor alle ouders die zelf nood hebben aan een gesprek,
organiseren we al een eerste, individueel oudercontact op maandag 23/10 in de Billemontstraat
en op donderdag 26/10 in Velveken waarbij we de resultaten van hun kind overlopen en
bespreken. De betrokken ouders hebben allemaal een uitnodiging ontvangen en krijgen snel
een afspraakuur.

Ouderraad komt weer samen…
Op dinsdag 7 november 20u. komt onze ouderraad weer samen om de
restaurantdag te evalueren en de toekomstige aktiviteiten voor te bereiden.
Nieuwe ouders zijn nog steeds welkom in de refter van de school in de
Billemontstraat.

Schoolreglement en onthaalbrochures (digitaal)

-

Vergeten jullie het gehandtekende document niet terug aan de school te
bezorgen aub.

We krijgen van sommige ouders de vraag om sommige documenten nog in de school af te printen. We
hebben hierover een afspraak gemaakt dat vanaf nu ALLE documenten waarop zaken moeten ingevuld of
gehandtekend moeten worden door de ouders nog wel via de boekentas zullen verdeeld worden maar om
duurzame en ecologische redenen alle andere documenten zoals de schoolrekeningen, nieuwsbrieven,
schoolreglementen en brochures, ….. enkel via mail naar de ouders verstuurd worden.

Helm op, fluo top!
Onze school doet weer mee aan dit preventieproject vanuit SVS. We willen de kinderen
motiveren en sensibiliseren tot het dragen van een fluovestje en/of fietshelm. Jong geleerd
is hopelijk oud gedaan! Het project start na de herfstvakantie!
Elk kind ontvangt een stickerkaart en krijgt daarna stickers als beloning voor het dragen
van een fluovestje/fietshelm ook als ze met de bus of auto zijn.

Dag van de Jeugdbeweging
Vrijdag 20 oktober is het opnieuw Dag van de Jeugdbeweging!
Het jeugdwerk is springlevend in Geel en ver daarbuiten!

Via deze weg willen we alle leerlingen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging
aansporen om hun uniform te dragen op vrijdag 20 oktober = met onze
restaurantdag  !

Schoolrekening
De eerste schoolrekening heeft wat langer dan verwacht op zich laten wachten…..maar donderdag
(morgen) zal ze digitaal verstuurd worden.
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 014/56 64 20
op dinsdag of donderdag of stuur haar een mailtje:
myriam.vermeulen@geel.be

Nog eens even in de kijker:
Nieuwe procedure binnen stad Geel in verband met onbetaalde
rekeningen!
Op regelmatige tijdstippen bezorgt de school aan de ouders een factuur waarin de kosten opgenomen
zijn die ten laste vallen van de ouders (middagtoezicht, drank, opvang, uitstappen, ….). Deze dienen
tijdig betaald te worden.

-

-

Bij niet betaling heeft het schoolbestuur een procedure opgesteld.
de schoolrekening zal vanuit de schoolboekhouding digitaal verstuurd worden aan de ouders en
dient binnen de 30 kalenderdagen betaald te zijn;
na 15 dagen zal, bij vaststelling van niet-betaling, een kosteloze digitale herinnering volgen;
indien er geen betaling gebeurt binnen de eerste 30 kalenderdagen, dient de school het dossier al
over te maken aan een deurwaarderskantoor (cf. de andere Stadsdiensten)
dit kantoor zal een laatste kosteloze herinnering opsturen
bij het uitblijven van betaling binnen een nieuwe termijn van 15 kalenderdagen volgt, opnieuw via
het deurwaarderskantoor, een laatste aanmaning. Deze aanmaning heeft een verhoging van de
schoolfactuur tot gevolg met het bedrag van € 22,50 (éénzelfde bedrag, ongeacht het
oorspronkelijke bedrag van de factuur);
wordt aan deze aanmaning nog steeds geen gevolg gegeven dan zal het Stadbestuur aan het
deurwaarderskantoor opdracht geven tot invordering via dwangbevel.
Het is dus in uw eigen belang om de schoolrekeningen tijdig te betalen. Via domiciliëring bent u in
elk geval zeker van een correcte invordering zonder bijkomende kosten (meer info en de nodige
documenten kan u verkrijgen op het secretariaat).
We brengen nog even onder de aandacht dat gezinnen die het financieel even moeilijk hebben,
steeds terecht kunnen bij de directie om te kijken of een spreiding van betaling mogelijk is. Een
voorstel/spreidingsplan zal steeds met het schoolbestuur afgestemd worden en is gekoppeld aan
een schuldverklaring waarin een betalingsplan opgenomen is.

Soep op school !
Het “ verse soep op school “ – initiatief gaat opnieuw van start ! We
hanteren het vroegere systeem van inschrijven. Er is verse soep vanaf
de herfstvakantie tot aan de paasvakantie. De kinderen schrijven per
maand in. De betaling gebeurt via de schoolrekening. De prijs blijft €
0,65. Inschrijvingsstrookjes met de afgesproken prijs worden nog voor
de vakantie meegegeven met de kinderen. Gelieve de
inschrijvingstermijn te respecteren!

Zilverklassen – nieuws op de website van onze school!
Ouders van de kinderen uit de klassen GO en L kunnen tijdens de periode van de zilverklassen
’s avonds (laat) wel eens een kijkje gaan nemen op onze website om te zien of er al wat
actueel nieuws vanuit Mol is doorgestuurd. Zo kunnen ze toch een beetje mee genieten van
deze 3 avontuurlijke dagen voor onze kinderen.
Allen surfen naar http://saio.sbsgeel.be/
Veel leesplezier!
Namens
Lieve Dams - directeur

oktober
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
woensdag

donderdag

vrijdag

18

19

20

Ondersteuningsnetwerk De Kempen (ONW) – overleg met OVSG in onze school
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website
Klassenraad GG
Schoolrekening in de mailbox! Nieuw: betalingstermijn van 30 dagen!
Dag van de jeugdbeweging! Uniformen aan 😉!
Herfstwandeling T – KR - Kabouterberg
Herfstwandeling M – L – GO – Hoge Mouw
Vorming: omgaan met storend gedrag – juf Lynn

RESTAURANTDAG vanaf 16u in zaal Loana
zaterdag

21

zondag

22

maandag

23

dinsdag

24

woensdag

25

Zilverklassen L – GO

Donderdag

26

vrijdag

27

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

zaterdag

28

maandag

29

dinsdag

30

woensdag

31

Oudercontact Billemontstraat – op afspraak
CLB-overleg (juf An en juf Mieke)
Directievergadering – werkcollege (Lieve)
Vrij zwemmen voor TBA/9 – T3/9 + kleuters

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

november
woensdag

1

donderdag

2

vrijdag

3

zaterdag

4

zondag

5

maandag

6

dinsdag

7

woensdag

8

donderdag

9

vrijdag

10

zaterdag

11

zondag

12

maandag

13

dinsdag

14

Start verkeersproject: Helm op Fluo top!
Start soep op school!
CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit T – KR
OVSG directeurenplatform in Brussel (juf Lieve)
Directievergadering (juf Lieve)
CLB-overleg (juf Mieke en juf An)

20u. Ouderraad

Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)

CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit M – L
COV-navorming (juf Carine, meester Ivo en juf Martien)
16u Personeelsvergadering
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 en HB – T – KR – M
Sherborne voor W – L – GO
ONW De Kempen + OVSG in Mol (alle ondersteuners)
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website
CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit GO
NM Cel zorg Winkelomheide

woensdag

15

donderdag

16

vrijdag

17

zaterdag

18

zondag

19

maandag

20

CLB-vaccinaties voor enkele leerlingen
Toneel Poupette in Bruxelles KR -M

dinsdag

21

CLB-overleg (juf An, juf Mieke en juf Lieve)

woensdag

22

donderdag

23

CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit W – HB – R

vrijdag

24

ISB - vorming meester Ivo – juf Lotte
Inspectie: infomoment methode nieuwe doorlichtingen (Brussel) – juf Lieve

zaterdag

25

zondag

26

maandag

27

dinsdag

28

woensdag

29

donderdag

30

15.45u. Kernteam

Betalingstermijn voor schoolrekening = voorbij!!!

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

CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit G
19.30 Schoolraad
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
19.30u. Navorming voor directies IOK/PVK (juf Lieve)

