NIEUWSBRIEF
10 januari 2018 / NB6 – 2017-2018

Aan allen een
gezond
en vreugdevol
2018!
Hopelijk heeft iedereen
genoten van de warme
familiemomenten
tijdens de
kerstvakantie. Onze
batterijen zijn in elk
geval weer goed
opgeladen voor de start
van onze tweede
schooltrimester.

Welkom
Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er 3 nieuwe leerlingen gestart. Guillaume (M), Bilal (W)
en Reda Allah (T) hebben voor de kerstvakantie hun plaatsje al gevonden en zal
Nimke (HB) volgende week van start gaan. Alle kinderen zijn samen met hun ouders van
harte welkom op onze school. We hopen dat ze zich snel zullen thuis voelen.

Personeelsnieuws
-Juf Daniëlle (BLIO) geniet sinds 1 januari van haar welverdiend
pensioen! We hebben haar op 22 december feestelijk uitgewuifd en
haar samen met de leerlingen en het leerkrachtenteam op een
gepaste manier gevierd! Bedankt juf Daniëlle voor je jarenlange inzet
voor onze SAIO. Zij wordt voorlopig vervangen door Juf Joke
Sauvillers.
-Juf Martien (logo) blijft afwezig met een voetbreuk tot en met 31
januari en wordt verder vervangen door juf Natasja.
-Juf Julie (ambulante) blijft afwezig tot eind januari en zij wordt vervangen door juf Lore.
-Juf Carine (groep P) is afwezig wegens voetbreuk tot en met 21 januari en wordt
vervangen door Juf Carolien.
-Juf Canan (islam) is deze week afwezig wegens ziekte maar kan niet vervangen worden.
We wensen de juffen een prima herstel toe en een warme welkom aan de nieuwe
leerkrachten.

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 vandaag meegegeven zodat
jullie een afspraak kunnen maken.
Niet vergeten in te schrijven dus voor deze erg belangrijke
ouderavond!

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.
We willen benadrukken dat dit een erg belangrijke avond is waarop jullie heel wat informatie krijgen
vanuit SAIO én het CLB. Deze info kan heel erg van pas komen bij de studiekeuze van jullie kinderen.
Een echte aanrader!!!
Ouders die al graag eens zelf surfen via het
internet en op zoek zijn naar secundaire scholen
in hun regio kunnen de site
www.onderwijskiezer.be al bezoeken.

SAIO-wandeldag op zondag 4 februari 2018
We hebben het al eerder aangekondigd maar op 4 februari houden wij onze 14de
wandeldag en dit jaar ten voordele van de VZW Canisha. Gisteren zijn hiervoor de affiches via
de boekentas verdeeld en vragen we of je die goed zichtbaar kan uithangen, zodat er naar
jaarlijkse gewoonte weer een groot aantal wandelaars over de vloer komt.
We nodigen iedereen graag uit om deel te nemen aan de wandeling en zo dit initiatief mee
te steunen. Jullie kunnen je inschrijven op zondag 4 februari tussen 13.00u. en 14.30u. in
de Billemontstraat. Daar kunnen jullie een keuze maken tussen een wandeling van 5 km,
van 12 km of gewoon komen genieten van een heerlijk drankje met of zonder gebak.
Nodig alvast “Jan en alleman” uit om mee te komen wandelen.
Het project wordt door de organisatie nog aan onze leerlingen voorgesteld op vrijdag 19 januari. Zo
krijgen ze een concreter beeld van ons “goede doel” en waarvoor deze de ingezamelde centen gaan
gebruiken.

Ons jaarthema: SAIO kleurt!
Op maandag 11 december was het heel duidelijk ‘SAIO
KLEURT’. Want die dag viel er zoveel sneeuw dat heel de school
onder een magisch WIT sneeuwtapijt werd bedekt. Zoals de
meesten onder jullie wel zullen weten bestaat wit namelijk uit
alle kleuren van de regenboog. Mooi toch!
Maar wat doe je op een dag dat de school helemaal bedekt is
onder een wit sneeuwdeken? Natuurlijk spelen, genieten, maar ook ervaringen opdoen van
die prachtige sneeuw.
Klas Knalroze besliste om net iets meer tijd uit te trekken in de sneeuw. De klas werd
verdeeld en een heus sneeuwballengevecht (onder toeziend oog) vond plaats. De
kindersnoetjes fleurden helemaal op. De wangen en neusjes kleurden langzaamaan zacht
roze. Om nadien in de klas lekker gezellig met een boek tegen de verwarming te kruipen.
Sneeuw is en blijft iets MAGISCH!!!

Wij leven heel erg mee met de familie van…
 Juf Natasja (logo) bij het overlijden van haar grootvader.
 Juf Canan (islam) bij het overlijden van haar nichtje.
Heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

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
Maandag 30/04/2018: lokale vrije dag = geen school
Vrijdag 04/05/2018: SCHOOLFEEST in de Waai

Verloren voorwerpen:
Op de speelplaats blijven er regelmatig doosjes van koeken en fruit liggen. Er staat vaak geen
naam op en is het moeilijk om deze terug bij de juiste leerling te krijgen. Geef je een doosje
mee naar school schrijf dan de naam van je kind erop dat helpt ons om de eigenaar terug te
vinden.
Namens het schoolteam,
Lieve Dams – directeur

CLB-onderzoek voor enkele leerlingen uit P-F

donderdag

11

vrijdag

12

zaterdag

13

zondag

14

maandag

15

dinsdag

16

woensdag

17

Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
ONW-overleg voor directies + CLB+ OVSG – Turnhout – juf Lieve

donderdag

18

Netoverschrijdende directievergadering in SAIO (juf Lieve)

vrijdag

19

Voorstelling project wandeldag

zaterdag

20

zondag

21

maandag

22

dinsdag

23

Openbare ondersteuningsnetwerken – juf Lieve

15.45 Kernteam
16u Nieuwjaarsreceptie stad Geel

ILC-project HB-T-R-G tijdens de lessen levensbeschouwing
16u personeelsvergadering

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

woensdag

24

Einde klassenraden
Aanvangsbegeleiding ONW

donderdag

25

Oudercontacten/rapportenbespreking op afspraak

vrijdag

26

zaterdag

27

zondag

28

maandag

29

19.30 IOK/PVK vorming voor leerkrachten

dinsdag

30

19u Wat na SAIO? – Infoavond schoolverlaters

woensdag

31

ONW overleg voor coördinatoren en directies – Brussel (juf Myriam, juf Lieve)

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

donderdag

1

vrijdag

2

zaterdag

3

zondag

4

Maandag

5

dinsdag

6

woensdag

7

donderdag

8

vrijdag

9

zaterdag

10

zondag

11

maandag

12

dinsdag

13

woensdag

14

donderdag

15

vrijdag

16

zaterdag

17

zondag

18

maandag

19

19.30u. IOK/PVK vorming voor leerkrachten

dinsdag

20

16u Personeelsvergadering

SAIO Wandeldag voor goed doel!
19.30u. IOK/PVK vorming voor leerkrachten
Dikke truiendag – grijs kleurt licht groen
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
Contactavond KOGEKA voor leerkrachten en directie

Carnaval op school! (met frietjes)

Krokusvakantie tot en met 18 februari

Zwemmen voor alle klassen TBA/9 en HB – T – KR – M
woensdag

21

Sherborne voor W – L – GO
SVS netbal – ingeschreven lln

donderdag

22

vrijdag

23

zaterdag

24

zondag

25

maandag

26

dinsdag

27

Directievergadering – juf Lieve

OVSG netwerk directie – juf Lieve

19.30u. IOK/PVK vorming voor leerkrachten
20u. Ouderraad

Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + L en GO
woensdag

28

Sherborne T3/9 HB – T – KR – M
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website

