NIEUWSBRIEF
28 februari 2018 / NB 8 – 2017-2018
Jaarthema : SAIO kleurt!
Project inter-levensbeschouwelijke competenties: SAIO kleurt!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de leerkrachten levensbeschouwing een gezamenlijke les die alle
leerlingen aanbelangt. In deze les maakten de leerlingen kennis met elkaars levensbeschouwing met behulp
van de berenvrienden. Na afloop maakten we samen een kleurrijke puzzel als teken van respect voor elkaars
geloof en onvoorwaardelijke vriendschap. Tof!

Welkom
Wij heten Sharena (groep geel) en Fleur (groep lavendel) 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
-

Het griepvirus heeft ondertussen in SAIO enkele leerkrachten stevig in zijn greep: Juf Mia, meester Wille,
juf Dana hebben allen verlenging gekregen van ziekteverlof maar enkel voor
de GG-klas hebben we meester Anton ter vervanging.
Myriam Vermeulen, secretariaatsmedewerker, is deze week ook afwezig
wegens diezelfde ziektekiemen.
De taak van juf Bieke (BLIO - Velveken) wordt vanaf volgende week ingevuld
door meester Anton die tot aan de paasvakantie deze taak opneemt.
Juf Carine en juf Martien blijven afwezig tot aan de paasvakantie.
Juf Julie wordt verder vervangen tot eind mei.
Aan allen een prima herstel gewenst!
Alle vervangers blijven op post.

Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling schooljaar 2018-2019
Even deze belangrijke info herhalen!
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.
Deze gemeenteraad komt samen op 5 maart 2018.
De vrije plaatsen die dus nog kunnen ingevuld worden voor het nieuwe schooljaar 2018-2019
zullen op onze website worden meegedeeld na 5 maart 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!)

Oproep uit de kleuterklas!
De kleuters gaan de volgende 2 weken hard werken rond verschillende sluitingen, sloten en allerlei
materiaal dat open en dicht kan. Hebben jullie thuis oude sleutels die weg mogen, dozen, kastjes,
koffers met verschillende soorten sluitingen, dan mag je dit altijd naar de kleuterklas brengen. Wij zijn
daar heel erg blij mee! Alvast bedankt! Juf Leen en haar kleuters.

Nog eens in de aandacht – schoolreglement – Koeken zonder chocola
Cfr 13. Motto van de school = Snoep verstandig…eet meer fruit! Wij zijn NIET gesteld op snoepgebruik.
Ook koeken met chocolade worden niet toegelaten….maar spijtig genoeg wordt deze regel toch
door veel ouders niet gerespecteerd! Graag navolging aub!!!!!

SAIO-wandeldag op zondag 4 februari 2018 – groot succes!
Onze jaarlijkse wandeldag was ook dit jaar weer succesvol!
Bedankt aan alle sportieve wandelaars voor jullie knappe prestaties en
fantastische milde giften.
Wat ook bijzonder knap was: ons taarten-, wafel- en cakebuffet! We hebben
kunnen genieten van deze desserten bij een heerlijk tasje koffie. Ook een
gemeende dankjewel aan onze soepleverancier voor de sponsoring van de
tomatensoep met balletjes! 1000x dank aan iedereen voor deze smakelijke giften
en hopelijk kunnen we volgend jaar weer beroep op jullie doen.
Ook onze wereldmarkt was een voltreffer met prachtige, zelfgemaakte knutselwerkjes van onze eigen
kinderen. Ongelooflijk wat ze allemaal kunnen in onze SAIO!!!
Op donderdag 19 april overhandigen we de winst aan ons goede doel en zullen we het eindbedrag ook
aan jullie kenbaar maken!

Receptie zwerfvuilactie voor de groepen F + GG én hun ouders
Onze leerlingen hebben in 2017 met veel enthousiasme de bossen van Bel 2
maal opgeruimd. Zij verzamelden er een hele vracht zwerfvuil.
Als bedankje hiervoor organiseert de milieudienst een kleine receptie voor al
wie zich in de loop van vorig jaar vrijwillig inzette voor een propere stad. Bij
een hapje en een drankje kunt u gezellig bijpraten met andere vrijwilligers die
in 2017 zwerfvuil opruimden in Geel. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor
de receptie op 7 maart om 19u. in zaal 1.14 van het stadhuis. Gelieve uw
aanwezigheid nog deze week te bevestigen bij Georg Klein (georg.klein@geel.be - 014/56 62 64) of bij
één van onze klasleerkrachten uit bovengenoemde groepen.

Wafelverkoop… koop onze lekkere BANI-wafels begin maart ten
voordele van onze ouderraad en al hun financiële extraatjes
voor onze leerlingen.
Wij geven jullie begin maart de kans om weer overheerlijke wafels van BANI
aan te kopen. Met de opbrengst ervan kunnen we onze kinderen laten genieten
van vele extraatjes gedurende een heel schooljaar. Alvast bedankt voor jullie
aankoop van deze wafels en smakelijk!

Selectief oudercontact 29 maart – enkel op afspraak
We richten een selectief oudercontact in op donderdag 29 maart 2018. Via
deze weg willen we wel benadrukken dat we deze bespreking enkel
openstellen voor:
- de mensen die zelf een zorgvraag hebben en hiervoor nood aan een
gesprek met één van de leerkrachten of
- voor de ouders die door de klastitularis persoonlijk uitgenodigd worden
voor dit overleg.
Het gaat dus niet om een gewone rapportenbespreking. Meer info
betreffende deze bespreking krijgen jullie nog in een begeleidende brief binnen enkele weken. Maar
noteer alvast de datum!

We blikken al even vooruit – SCHOOLFEEST: SAIO kleurt!
Het is nog wel een beetje veraf ….maar we brengen graag de datum van ons jaarlijks schoolfeest even in
herinnering. We gaan nog niet alles vertellen maar we lichten al een tipje van de sluier op. We brengen ons
jaarthema die vrijdagavond echt tot leven:

SAIO kleurt!

Ons schoolfeest gaat dit jaar weer door in de fuifzaal van stad Geel: De Waai – Werft. We zorgen voor
animatie vanaf 16.30u.
Hou 4 mei dus zeker vrij, want het belooft een superleuke familieavond te worden!
Meer info volgt natuurlijk in de volgende nieuwsbrief.

Inzameling - Lege batterijen
We zamelen nog altijd gebruikte batterijen in. De ingezamelde kilo’s bezorgen ons punten
waarmee we allerhande didactische materialen voor de school/klassen kunnen krijgen. Je mag
de gebruikte batterijen afgeven aan de klasleerkrachten of op het secretariaat. Wij zorgen
voor een regelmatige ophaling. Aangezien een volgende ophaling er al snel aankomt en we
hiervoor dubbele punten krijgen, willen we vragen om deze batterijen zo snel mogelijk met je
zoon of dochter mee te geven. Wie kan ons helpen een record aantal batterijen in te zamelen?
Heel erg bedankt!
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CLB selectieve medische onderzoeken
ISB RKG meester Ivo – juf Lotte
Intervisie pyscho – ortho
Navorming NCZ – juf Eve
ONW Antwerpen – opstartvergadering Berlaar – hele dag – juf Lieve

Toneel commisaris Piv L - GO
NM ONW De Kempen in SAIO
Zwemmen (geen kleuters)
Intervisie ONW voor alle ondersteuners in Beerse
SVS zwemmarathon – ingeschreven lln
19u Receptie zwerfvuilactie - stadhuis
Dagje middelbaar F – GG
15.45u. Kernteam
Uiterste dag van betaling schoolrekening jan/feb
Contactdag ONW
Nationale pyamadag - bednet

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

Hidrodoe F – GG
NM - ONW De Kempen – vorming voor ondersteuners in SAIO

Intervisie logo (juf Dominique)
Directievergadering – hele dag (juf Lieve)
20u Ouderraad
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + L en GO
Sherborne T3/9 HB – T – KR – M
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website
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Sportdag R – G – FG – P – HB – T – KR – M
OVSG Ontmoetingsdag voor directies – Retie – juf Lieve
Vrij zwemmen + kleuters
Seminarie voor directies BuO – juf Lieve
Seminarie voor directies BuO – juf Lieve
Zwerfvuilactie F - GG
Selectief oudercontact – op afspraak
Seminarie voor directies BuO – juf Lieve

