NIEUWSBRIEF
15 november 2017 / NB4 – 2017-2018
Jaarthema : SAIO kleurt!
De leerlingen krijgen elke week muzische vaardigheden. Sommige knutselen in de klas en andere knutselen in ons
atelier. Er zijn dit jaar al vele prachtige werkjes gemaakt. De school probeert zoveel mogelijk deze kunstwerkjes
tentoon te stellen in de wandelgangen. Heb jij ook al één van deze kleurrijke werkjes gezien?
In deze nieuwsbrief zetten we dus vooral de knutselwerkjes wat extra in de verf! Ben jij ook zo trots?

Welkom
Wij heten Yinthe (groep Paars), samen met haar familie van harte welkom in onze school.
We hopen dat zij zich snel zullen thuis voelen bij ons en dat deze nieuwsbrief hen hier al bij
helpt.

Personeelsnieuws
-Juf Martien (logo) is afwezig met een voetbreuk tot en met 1
december en wordt vervangen door juf Natasja.
-Juf Julie (ambulante) zal vanaf 27 november afwezig zijn wegens
operatieve ingreep en voor haar gaan we nog op zoek naar een
interimaris.
We wensen de juffen een prima revalidatie toe en een warme welkom
aan de nieuwe leerkrachten.

School gesloten
Even ter herinnering meegeven dat NU vrijdag 17 november de school gesloten is
vanwege een pedagogische studiedag voor onze leerkrachten. Die dag hebben de
kinderen een vrije dag en blijft de schoolpoort dicht en de schoolbussen rijden niet die
dag niet voor onze leerlingen.

Restaurantdag = groot succes!
Een dikke merci aan alle ouders, leerkrachten en leerlingen die van onze restaurantdag
weer een echt feest gemaakt hebben! Het was leuk om met zovelen in de weer te zijn. En
het mag zeker gezegd worden: “Het eten was om duimen en vingers bij af te likken!”
Proficiat aan alle TOP-koks en een hele grote dankjewel aan alle helpende handen vóór en
achter de schermen! Zonder jullie was dit feest gewoon ondenkbaar!

Kalenders 2017 te koop
Je kan nog steeds 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. Graag gepast geld meegeven aub.

Helm op fluo top
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de actie Helm op Fluo Top. Maar nu de donkere
dagen van de maand december eraan komen, willen we toch nog eens extra aandacht vragen
voor de veiligheid van onze kinderen! Vergeet dus zeker niet deze periode ALTIJD je fluohesje
aan te doen en je fietshelm op te zetten!
We geven de week vóór en na de kerstvakantie dubbele stickers om extra aan te moedigen!
Zeker doen!

Nieuwjaarsbrieven bestellen – reminder!
Graag jullie bestelstrookje onmiddellijk meegeven zodat we de nodige brieven kunnen bestellen. De betaling
van € 0,70 per brief gebeurt via de schoolrekening. Van het doorgegeven aantal worden maximum 3 brieven
in de klas “geschreven”. De overige worden mee naar huis gegeven.

Kinderparticipatie
Kindergemeenteraad – 29 november, 13.30 – 15.30 uur
Vanuit het stadsbestuur en de jeugdraad wordt een kindergemeenteraad
georganiseerd. 2 kinderen per Geelse school worden samengebracht om hen te
laten nadenken, praten en beslissen over verschillende thema’s.
Robert en Mirthe zullen er onze school vertegenwoordigen.

Sinterklaasbezoek
Op vrijdag 1 december verwachten we hoog bezoek op school! Sint en Piet komen die dag bij ons
langs. In de klassen worden voorbereidingen getroffen om de Heilige Man met zijn knotsgekke
knecht goed te ontvangen: versjes inoefenen, knutselwerkjes maken… Het belooft een echt
kinderfeest te worden!!! We kunnen gaan aftellen!

Drukke periode
We staan er misschien nog niet helemaal bij stil, maar bijna breekt er een hele drukke en voor
sommige kinderen een stressvolle periode aan. Als de volgende nieuwsbrief verschijnt, is het feest
van Sinterklaas al achter de rug en zijn de toetsen al volop gestart voor de kinderen.
Het team hoopt dat de kinderen thuis de nodige rust zullen vinden voor zowel de stress naar
Sinterklaas toe, als voor de toetsen die komen. Probeer de kinderen te ondersteunen waar nodig
is, een luisterend oor te bieden en begrijpend te zijn voor hun gevoelens.

Onze schoolsecretariaat is bemand op…..
De Billemont-straat Ilse Boeckx
ilse.boeckx@geel.be

Elke NAMIDDAG

businfolijn
Myriam Vermeulen
myriam.vermeulen@geel.be

Dinsdag en
donderdag + 2wekelijks op
woensdagvm.

VOORLEESWEEK 2017
Van 18 tot 26 november 2017 is het Voorleesweek.
Deze jaarlijks terugkerende campagne wil volwassenen
aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine en grotere kinderen.
Thuis, in de kinderopvang of op school samen met kinderen in
boeken kijken en voorlezen, stimuleert niet alleen de
taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen én
volwassenen. Een moment van gezellig en intiem samenzijn.

13.30u. – 15.30u.014/56 64 20
behalve op
donderdag van
13.30u. tot
14.30u.
9.00u. tot
014/56 64 20
16.00u. en op
of
woensdag tot
014/56 64 22
12.00u.

Wij leven mee met de familie van…
…juf Karline (T) bij het overlijden van haar overgrootmoeder.
Veel sterkte!

Leerlingenvervoer
In het belang van het kind en zijn veiligheid benadrukken wij dat bij elke wijziging van op- of
afstapplaats TELKENS de school moet verwittigd worden en niet enkel de busbegeleiding. Dit is echt
om misverstanden te voorkomen. Het is niet de taak van de busbegeleiding om de school te
verwittigen maar het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders om duidelijk te communiceren
naar de businfolijn wat er moet geregeld worden voor je zoon of dochter!!!

Voor meldingen, onduidelijkheden of bijkomende vragen mag je altijd de
BUSINFOLIJN contacteren op 014/566495 telkens in de NAMIDDAG van 13.30u. tot
15.30u. behalve op donderdag van 13.30u. tot 14.30u. of per mail:
ilse.boeckx@geel.be
Even ter herinnering!
Schoolrekeningen, nieuwsbrieven én andere brieven waarop niets moet geschreven of
ingevuld worden door de ouders worden steeds digitaal verstuurd.
Andere documenten worden nog via de boekentas verdeeld.

Namens het schoolteam,
Lieve Dams – directeur

CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit GO
donderdag

16

VM Overleg schoolbestuur/personeelsdienst (juf Lieve)
NM Ondersteuningsnetwerk – OVSG overleg Brussel (juf Lieve)

vrijdag

17

zaterdag

18

zondag

19

maandag

20

dinsdag

21

woensdag

22

donderdag

23

vrijdag

24

Pedagogische studiedag = vrijaf voor de leerling =
schoolpoort blijft toe

Uiterste betaaldatum voor schoolrekening 1
CLB-vaccinaties voor enkele leerlingen
Toneel Poupette in Bruxelles KR -M
CLB-overleg (juf An, juf Mieke, juf Lieve)
OVSG intervisie kiné/ergo (juf An, juf Riet)
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + L en GO
Sherborne T3/9 HB – T – KR – M
CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit W – HB – R
Bezoek bib F - GG
ISB meester Ivo – juf Lotte
Info inspectie in verband met schooldoorlichtingen – Brussel (juf Lieve)
Poppentheater: Zie ginds zinkt de stoomboot – W – HB - T

zaterdag
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zondag
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maandag
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dinsdag
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woensdag

29

donderdag

30

CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit G
19.30 Schoolraad
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
Kindergemeenteraad voor Mirthe en Robert

vrijdag

1

zaterdag

2

zondag

3

maandag

4

dinsdag

5

woensdag

6

donderdag

7

vrijdag

8

zaterdag

9

zondag

10

maandag

11

dinsdag

12

Sint op school
Vorming omgaan met storend gedrag – juf Lynn

CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit FG
OVSG intervisie logo (juf Dominique)
CLB-overleg (juf An, juf Mieke, Juf Lieve)
Netwerk ICT OVSG – juf Lotte
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 en HB – T – KR – M
Sherborne voor W – L – GO
SVS unihockey – ingeschreven leerlingen
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website

Vorming omgaan met storend gedrag – juf Lynn
Schoolrekening van oktober/november in de mailbox!

16 u personeelsvergadering
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + L en GO

woensdag

13

Sherborne T3/9 HB – T – KR – M
SVS unihockey – ingeschreven leerlingen
Vorming: aandacht in actie – juf Lynn

donderdag

14

Vorming: aandacht in actie – juf Lynn

vrijdag

15

zaterdag

16

zondag

17

maandag

18

Contactdag ondersteuningsnetwerk

dinsdag

19

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

woensdag

20

Vrij zwemmen TBA/T9 – T3/9 + kleuters

donderdag

21

Bewegingsdag W – HB – T – R – G
Vorming: aandacht in actie – juf Lynn

Rapport in de boekentas
vrijdag

22

Receptiekoken F – GG
Meebrengen: keukenhanddoek – aardappelmesje – snijplankje – keukenschort

Start van de kerstvakantie tot en met
zondag 7 januari 2018

