NIEUWSBRIEF
6 december 2017 / NB5 – 2017-2018
Jaarthema : SAIO kleurt!
En daarom nodigt SAIO u uit voor de voordracht:
“SAMEN WEL IN JE VEL, WERKT ALS EEN GEZELSCHAPSSPEL”
door Lieve Willems
Opvoeden, elkaar graag zien, samen werken en samen leven doen we vandaag anders dan veertig jaar
geleden. Zonder “nieuwe handleiding” en een taal die dezelfde verwachting dekt, voelen we ons vaak onzeker
hierin. Tijdens deze voordracht worden deze nieuwe handleiding en taal voorgesteld om een antwoord te
bieden op verschillende vragen:
- Te veel toelaten of te weinig toelaten, wanneer doen we het goed?
- Kinderparticipatie, oké, maar wie is hier de ouder?
- Relatiebekwaamheid bij jongeren, mag het meer zijn dan via sociale media alleen?
-…
Lieve Willems heeft 20 jaar vormings- en trainingservaring en ontwikkelde als contextueel therapeut het
Gezelschaps-Werkmodel. Onze leerkrachten en kinderen kregen hierin al een onderdompeling maar het is écht
een aanrader, ook voor u als ouder, mét zeer herkenbare en realistische voorbeelden uit ons eigen leven!
WANNEER? De voordracht wordt twee maal gegeven op donderdag 14 december 2017, één keer om 13.30u.
en opnieuw om 19u.
WAAR? In de refter van de Billemontstraat 77
Graag inschrijven via de uitnodiging in de boekentas of in je mailbox.

Het jaar loopt op zijn einde!
Hieronder vinden jullie onze laatste nieuwsbrief van het jaar 2017… Het eerste trimester zit er
bijna op: nog maar 2,5 week te gaan! De toetsenperiode is aangebroken. We maken het thuis
en in onze school extra gezellig. Het thema Kerst staat in alle klassen centraal. De
nieuwjaarsbrieven worden geschreven, … stilaan bereiden wij ons voor op de gezellige
feestdagen. En op vrijdagavond 22 december beginnen we aan de kerstvakantie!

Personeelsnieuws





-Juf Martien (logo) blijft afwezig met een voetbreuk tot en met 22 december
en wordt verder vervangen door juf Natasja.
-Juf Julie (ambulante) is afwezig wegens operatieve ingreep en zij wordt
vervangen door juf Lore.
-Juf Karline is afwezig wegens ziekte tot en met 14 december en wordt
vervangen door Juf Nikki.
We wensen de juffen een prima herstel toe en een warme welkom aan de
nieuwe leerkrachten.

Vervelende beestjes in optocht: graag controle!
Iedereen kan luizen krijgen en dit is helemaal geen schande, maar de
winterperiode met sjaals, mutsen en handschoenen leent zich iets
gemakkelijker voor deze vervelende beestjes om actief te blijven!
Ondanks de aandacht en de zorg van veel ouders blijken deze insecten telkens
opnieuw de kop op te steken. Het is dus van het grootste belang dat we
allemaal samenwerken zodat we de luis uit onze school kunnen houden.
Controleer de haardos van je kinderen regelmatig en breng de school
onmiddellijk op de hoogte bij het opmerken van neten of luizen. Dit is VERPLICHT en staat in het
schoolreglement!!!! Samen ten strijde trekken is de boodschap!!! Hartelijk dank voor jullie bereidwillige
medewerking!

Sinterklaasgeschenk!
Bedankt voor de lekkere speculaas, snoep en mandarijn en de verschillende cadeautjes
voor elke klas!! Al onze kinderen moeten vast en zeker zeer braaf geweest zijn! Bedankt
Sint en Piet! We wensen jullie een fijne terugreis en tot volgend schooljaar!

Belangrijke data om in jullie nieuwe agenda te noteren
Donderdag 25/01/2018: oudercontact/rapportenbespreking
Dinsdag 30/01/2018: infoavond Wat na SAIO? – 19u.
Zondag 04/02/2018: WANDELDAG SAIO voor het goede doel – allen daarheen
Vrijdag 04/05/2018: SCHOOLFEEST in de Waai

Klassenraden en oudercontacten in januari 2018
De klassenraden vinden plaats op onze school van 8 tot en met 24 januari. Tijdens
deze periode kunnen er sommige behandelingen van de paramedici wegvallen
omdat zij vaak aanwezig moeten zijn op het overleg.
Na deze klassenraden nodigen we alle ouders uit om samen met de klasleerkracht
en/of andere betrokkenen het rapport, de algemene bevindingen, de vorderingen
en de eventuele bezorgdheden van hun kind te bespreken tijdens het
oudercontact. De inschrijvingsbriefjes voor deze ouderavond op 25 januari
2018 worden na de vakantie meegegeven zodat jullie een afspraak kunnen
maken. Niet vergeten in te schrijven dus voor deze erg belangrijke
ouderavond!

Ouderraad
Onze ouderraad komt dinsdag 9/1/2018 samen om 20.00 u. in de refter van de
Billemontstraat om toekomstige activiteiten voor te bereiden. Allen op post!

SAIO-wandeldag op zondag 4 februari 2018
Op 4/2 houden wij onze 14de wandeldag. Iedereen is welkom voor een wandeling van 5 of
14 km of gewoon om te komen genieten van een heerlijk drankje met of zonder gebak. Onze
affiche mét info over het project krijgen jullie na de vakantie mee in de boekentas.

Infoavond: Wat na SAIO? op 30 januari 2018
Ouders van mogelijke schoolverlaters worden verwacht op dinsdagavond
30 januari om 19.00 u. in de refter van onze school in de Billemontstraat.
In de volgende nieuwsbrief krijgen jullie hierover meer nieuws maar
geïnteresseerde ouders noteren alvast deze datum.

Onze schoolsecretariaat is bemand op…..
De Billemontstraat

Ilse Boeckx
ilse.boeckx@geel.be

Elke NAMIDDAG

Myriam Vermeulen
myriam.vermeulen@geel.be
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Juf Lynn is op zoek naar oude – versleten – kapotte handdoeken of vodden voor ons atelier. Zij kan
deze bij het knutselen en verven goed gebruiken tijdens haar lessen.
Zij die zulke doeken thuis kunnen missen, mogen deze via hun kind aan de juf bezorgen.
1000X dank.
En met deze laatste nieuwsbrief van 2017 staan we voor de donkerste dagen van het jaar en naderen we in
een snel tempo de kerstvakantie.
Ik wens iedereen alvast een zo stressvrije periode toe en natuurlijk sfeervolle en deugddoende vakantiedagen!
De volgende nieuwsbrief mogen jullie in 2018 verwachten.
Namens het schoolteam,
Lieve Dams – directeur

donderdag

7

15.45u. Kernteam
Vorming omgaan met storend gedrag – juf Lynn

vrijdag

8

zaterdag

9

zondag

10

maandag

11

Openbare ondersteuningsnetwerken – juf Lieve
Nieuwe schoolrekening in je mailbox!

dinsdag
personeelsvergadering

12

VM overleg VIBO De Ring – handelingsplanning (juffen An, Mieke en Lieve)
16 u
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + L en GO
Sherborne T3/9 HB – T – KR – M

woensdag

13

ONW Openbare ondersteuningsnetwerken – Brussel (juf Lieve)
SVS unihockey – ingeschreven leerlingen
Vorming: aandacht in actie – juf Lynn
Vorming: aandacht in actie – juf Lynn

donderdag

14

vrijdag

15

zaterdag

16

zondag

17

maandag

18

dinsdag

19

woensdag

20

donderdag

21

AANRADER: Voordracht voor ouders:
SAMEN WEL IN JE VEL – WERKT ALS EEN GEZELSCHAPSSPEL
13.30u. of 19u. in de refter de Billemontstraat
Bewegingsdag W – HB – T – R – G
Vorming: aandacht in actie – juf Lynn

Contactdag ondersteuningsnetwerk
CLB-overleg (juf An, juf Mieke)
ONW De Kempen – directieoverleg met OVSG en CLB (juf Lieve)
Vrij zwemmen TBA/T9 – T3/9 + kleuters

Rapport in de boekentas!
vrijdag
ijplankje – keukenschort

22

Receptiekoken F – GG

Meebrengen: keukenhanddoek – aardappelmesje –

Film M-L-GO

Start van de kerstvakantie tot en met
zondag 7 januari 2018

maandag

8

dinsdag

9

woensdag

10

donderdag

11

Start van de klassenraden
Uiterste betalingsdatum voor je schoolrekening!
Directievergadering (juf Lieve)
20.00u. Ouderraad – refter De Billemontstraat
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
SVS trefbal – ingeschreven leerlingen
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website
CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit P-F
15.45u. Kernteam
Vorming: Cel Leerlingenvervoer – Brussel

vrijdag

12

zaterdag

13

zondag

14

maandag

15

dinsdag

16

woensdag

17

donderdag

18

Netoverschrijdende directievergadering in SAIO (juf Lieve)

vrijdag

19

Voorstelling project wandeldag

zaterdag

20

zondag

21

maandag

22

dinsdag

23

16u. Nieuwjaarsreceptie stad Geel

ILC-project HB-T-R-G tijdens de lessen levensbeschouwing
16u. personeelsvergadering
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)

CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit GG
OVSG directeurenplatform + intervisie - juf Lieve
NM - CLB-overleg
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)

woensdag

24

Einde van de klassenraden
Aanvangsbegeleiding ONW

donderdag

25

Oudercontacten/rapportenbespreking op afspraak

vrijdag

26

zaterdag

27

zondag

28

maandag

29

19.30u. IOK/PVK vorming voor leerkrachten

dinsdag

30

19u Wat na SAIO? – infoavond schoolverlaters

woensdag

31

Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website

