NIEUWSBRIEF
31 januari 2018 / NB7 – 2017-2018
Jaarthema : SAIO kleurt!
We gaan op zoek naar alle mogelijke manieren om onze kinderen en hun leeractiviteiten in kleur te zetten…
en de kinderen van juf Viv zijn hier zeker in geslaagd. Bekijk de prachtige kleurrijke kunstwerken aan de
ramen.
In het écht zijn ze nog mooier ;-)!

Welkom
Wij heten Vincent (groep wit), Thomas (groep rood), Brent (groep Hemelsblauw) en Nienke
(groep Fluo) samen met hun 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 Carine blijft afwezig tot aan de krokusvakantie.
Juf Martien heeft verlenging van ziekteverlof tot aan de paasvakantie.
juf Julie wordt verder vervangen tot eind mei.
Aan allen een prima revalidatie gewenst!
Alle vervangers blijven op post.

SAIO-wandeldag op zondag 4 februari 2018
Iedereen is welkom voor een wandeling van 5 of 12 km of gewoon om te komen
genieten van een heerlijk drankje met of zonder gebak.
En voor dat gebak doen we naar jaarlijkse gewoonte een beroep op al jullie
creatieve kook- en baktalenten. Wie onze actie graag wil steunen, kan wafels,
cake, een taart of een ander dessertje zelf maken en schenken aan onze
wandelactie. Zo kunnen wij een knap dessertenbuffet samenstellen voor alle
wandelaars en sympathisanten die op zondag afzakken naar onze refter. Allen
daarheen dus om al dat lekkers te aanschouwen. Alvast bedankt voor jullie
heerlijke giften.
En voor de liefhebbers van het wereldkampioenschap veldrijden… voorzien we
zeker een groot scherm om de wedstrijd te volgen ;-)! Niemand moet ervoor
thuisblijven hé.

Dikke-truiendag – 6 februari 2018 – thema = grijs kleurt licht groen!!!
We gaan met z’n allen die dag de CO²-uitstoot verlagen door tijdens de dagelijkse activiteiten van de school
minder energie te verbruiken.
Een dikke trui vangt dan enkele graadjes lager op, zonder comfortverlies! En zoals men in de volksmond wel
eens zegt: tegen de koude kan je je kleden…. Aldus mikken we dinsdag op vele dikke truien  zodat we géén
kou zullen hebben! En omdat het thema van de dag helemaal past in ons jaarthema kunnen we die dag zeker
en vast KLEURRIJKE KLEREN/TRUIEN aantrekken.

Schoolrekening
Eind volgende week zullen de kinderen de derde schoolrekening mee naar huis
brengen. Gelieve deze grondig na te kijken en indien er onduidelijkheden zijn, kan
je altijd contact opnemen met Myriam Vermeulen op ons secretariaat (enkel op
dinsdag en donderdag 014/566420). Mogen we nogmaals een oproep doen om de
betaling niet uit te stellen a.u.b. want met de verplichte en strikte
betalingsafspraken met stad Geel, werden sommige mensen al verrast met
deurwaardersdocumenten. Probeer dit zeker te vermijden in de toekomst. 1000x dank hiervoor!

Carnavalprogramma
Vrijdag 9 februari vieren wij met z’n allen carnaval op school. We hopen die dag
natuurlijk weer de meest wonderlijke figuren op onze school te mogen begroeten.
Jezelf verkleden hoeft ook helemaal niet duur te zijn, de zolder van oma en opa
herbergt vaak de mooiste verkleedspullen…
Om kleine ongelukjes te vermijden, laten de soldaten en ridders die dag hun
wapens thuis!!!
Uit respect voor ons poetspersoneel én het milieu zijn confetti en serpentines uit
den boze.
Groepen GG – F gaan op vrijdagvoormiddag 9 februari VERKLEED schaatsen in
Herentals. De inkomprijs van € 3,00 wordt contant mee naar school gebracht.
Het busvervoer is voor rekening van ons schoolbestuur.
Alle andere groepen genieten op vrijdag 9 februari van supertoffe carnavalactiviteiten.
Op vrijdag 9/2/2018 heb je dus geen brooddoos nodig want onze ouderraad trakteert met
superlekkere frietjes! Mmmmmm! Dankjewel lieve ouders voor deze smakelijke tractatie!
OM
-

TE ONTHOUDEN:
Koop geen dure spullen voor enkele uren plezier.
Je haren kleuren met spuitbussen doe je thuis al!
Geen confetti, spuitbussen of slingers mee naar school brengen.
Sabels en speelgoedrevolvers mogen NIET meegebracht worden.

Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling
schooljaar 2018-2019
Elk jaar dienen scholen hun capaciteit te bepalen zodat nieuwe ouders een kijk krijgen op de vrije plaatsen die
er nog zijn voor het nieuwe schooljaar. Deze capaciteitsbepaling moet goedgekeurd worden door het
schepencollege én de gemeenteraad.
Dit kan nu ten vroegste gebeuren begin maart 2018 (= eerstvolgende gemeenteraad). De vrije plaatsen die
dus nog kunnen ingevuld worden voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 zullen op onze website worden
meegedeeld na begin maart (na de gemeenteraadsbeslissing) zodat nieuwe ouders onmiddellijk kunnen kijken
of er nog een plaatsje vrij is in onze school binnen de verschillende types die we volgend jaar aanbieden.
De start van de inschrijvingen voor volgend schooljaar is voorzien tijdens de paasvakantie voor broers en
zussen. Voor alle andere nieuwe leerlingen geven we het startschot op maandag 16 april – 9u. (direct na de
paasvakantie!)
Voor nieuwe leerlingen die nog dit schooljaar wensen in te schrijven, is er voorlopig geen probleem voor
type basisaanbod en zijn er nog 2 plaatsen vrij voor type 9 lagere school. Voor hen kan er steeds een
individuele afspraak gemaakt worden zodat deze leerlingen nog dit schooljaar kunnen starten op onze school.

Financieel nieuws vanuit de buitenschoolse kinderopvang
De Bengelbende
In de OCMW-Raad van 12/12/2017 is er beslist om de tarieven aan te passen
vanaf januari 2018. Door de indexering verhogen deze bedragen vanaf
1 januari met 1,64%.
Vanaf nu hanteert de Bengelbende volgende tarieven:
Voor- en naschools en op woensdagnamiddag: € 0,91 per begonnen half uur
Vakantiedagen:
Opvang minder dan 3 uur: € 4,78 (voorheen € 4,70)
Opvang tussen 3 en 6 uur: € 7,20 (voorheen € 7,08)
Opvang 6 uur en langer: € 12,58 (voorheen € 12,38)
Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend op de
totale ouderbijdrage. Mensen met een beperkt inkomen kunnen een sociaal tarief
aanvragen.

Wij leven heel erg mee met de familie van…
Ilse Boeckx (secretariaat) bij het overlijden van haar moeder
Heel veel sterkte aan de familie in deze moeilijke periode.
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Wandeldag voor goed doel - allen daarheen!!!
19.30 IOK/PVK vorming voor leerkrachten
Dikke truiendag – grijs kleurt lichtgroen (TIP: kleurrijke kleren dragen)
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 (geen kleuters)
17u. Contactavond KOGEKA voor leerkrachten en directie
Schoolrekening in de mailbox

15.45u. Kernteam

Carnaval op school! + verkleed schaatsen F en GG
Klassen Velveken: om half twaalf verkleden we ons in de klas! in de namiddag
organiseren R G FG P carnavalactiviteiten!
Om 12 u. eten we frietjes met een drankje, met dank aan de ouderraad!
Navorming juf Ingrid (hele dag)
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Krokusvakantie t.e.m 18 februari

Genieten maar !!!!!
ILC-project tijdens de lessen levensbeschouwing voor FG-P-KR-M
19.30 IOK/PVK vorming voor leerkrachten

dinsdag
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16u Personeelsvergadering
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 en HB – T – KR – M
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Sherborne voor W – L – GO
NM SVS netbal – ingeschreven lln
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Directievergadering – juf Lieve

OVSG netwerk directie – juf Lieve
19.30 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
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CLB selectief medisch onderzoek
ISB RKG meester Ivo – juf Lotte
Hidrodoe F - GG

vrijdag

2

Intervisie pyscho - ortho
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maandag
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dinsdag
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woensdag
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Toneel commissaris Piv L - GO

Zwemmen (geen kleuters)
Intervisie ONW
SVS zwemmarathon – ingeschreven lln
19u Receptie zwerfvuilactie - stadhuis
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Uiterste betalingsdatum voor de schoolrekening van februari!!!!
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Intervisie ergo – kine (juf An – juf Riet)
16u personeelsvergadering
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 en HB – T – KR – M
Sherborne voor W – L – GO

donderdag

15

vrijdag

16

zaterdag

17

zondag

18

maandag

19

dinsdag

20

Intervisie logo (juf Dominique)
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + L en GO
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Sherborne T3/9 HB – T – KR – M
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website

