NIEUWSBRIEF
3 september 2018 / NB1 – 2018-2019
Welkom
Na een lange en deugddoende vakantie waren we blij om onze poorten terug
te openen en alle leerlingen te verwelkomen. We gaan van start met een
totaal van 117 leerlingen die we allemaal samen onderbrengen in 14
klasgroepen. 5 groepen binnen ons type Basisaanbod/T9 in Velveken en 9
klasgroepen (waaronder 1 kleuterklas T3/9 en 2 oudste groepen
Basisaanbod) binnen onze vestigingsplaats in De Billemontstraat. Hierdoor
blijven er 71 leerlingen in de Billemontstraat en 46 leerlingen hebben een
stekje gekregen in Velveken. We wensen alle nieuwkomers en hun ouders
van harte welkom in onze school.

Nieuwe schooljaar
Dit nieuwe schooljaar zal door het Ministerie van Onderwijs en Vorming ook weer gebruikt worden om de
expertise die er in de scholen voor buitengewoon onderwijs is te waarborgen, zodat de kennis en
vaardigheden die leerkrachten in het buitengewoon onderwijs bezitten niet verloren kunnen en zullen
gaan. Vanaf dit schooljaar spreken we van “Ondersteuningsnetwerk NOA” waar wij ook aan deelnemen en
met 9 leerkrachten van onze school zullen aan meewerken.
Wij zullen ons echter blijvend inzetten voor de volle 100% en met evenveel enthousiasme om jullie
kinderen in onze school goed te begeleiden en op te volgen (zoals jullie dat van ons gewend zijn ). Op
ons mag je rekenen!!!

Kleuren voor de klasgroepen
De meeste ouders zijn er al mee vertrouwd maar voor de nieuwkomers zetten we kleuren en letters nog
even op een rij.
Vetgedrukt staan de afkortingen die in de maandkalender steeds terug zullen komen.
Even oefenen dus… maar de kinderen gaan jullie hierbij zeker helpen!
juf Viv = Rood (R)
juf Carine = Paars (P)
juf Mia = Grasgroen (GG)
juf Magda = Geel (G)
Juf Stefanie = Oranje (O)
juf Joon = Felgroen (FG)
juf Jelle = Fluo (F)
In onze type 3/9 werking hanteren we dit jaar ook dezelfde kleurenbenamingen
juf Leen Wuyts = Wit (W)
Juf Ans = Hemelsblauw (HB)
Juf Karline = Turquoise (T)

juf Julie = Munt (M)
Juf Liesbet = Knalroze (KR)
juf Nicky = Lavendel (L)

juf Hilde = Goud (GO)

Personeelsnieuws

-

Juf Stefanie Vleugels en juf Leen Ceulaers nemen dit jaar afscheid van het
muntklasje en gaan aan de slag binnen het type basisaanbod. Juf Stefanie
als klasjuf van de nieuwe oranje klas in Velveken en juf Leen als
ambulante leerkracht binnen basisaanbod.

-

Juf Julie Verlinden wordt daardoor klastitularis van onze muntklas.

-

-

Juf Isabel (NOA) en juf Eve (NCZ) zijn beiden zwanger en worden volledig
of halftijds op moederschapsbescherming gezet waardoor juf Isabel
gedeeltelijk vervangen wordt door juf Lynn en juf Eve halftijds vervangen
zal worden door een nieuwe collega die momenteel nog niet gekend is.
Juf Hülya (islam), gaat deeltijds werken en wordt voor 8 uren vervangen door meester Ali.
Juf Myriam Tops, juf Vicki, meester Bart, juf Lynn, juf Mieke, juf Ingrid, juf Jobke, juf Karen en juf
Loes krijgen dit jaar een fulltime of deeltijds urenpakket binnen de vernieuwde aanpak rond inclusief
onderwijs. Zij hebben gekozen om ofwel fulltime, halftime of deeltijds scholen uit het gewoon
onderwijs in onze regio mee te ondersteunen in de zorgaanpak binnen hun werking. Zij stappen dus
mee in het nieuwe ondersteuningsnetwerk NOA in het kader van het M-decreet.
Juf Lies Beirinckx, komt het team T3/9 versterken als ambulante leerkracht.
Aan ALLE nieuwkomers van harte welkom en veel succes met jullie uitdagende taak.
Ikzelf, juf Lieve Dams blijf ook dit schooljaar 4/5 werken. Dit betekent dat ik op maandag
administratief en pedagogisch vervangen wordt in mijn afwezige uren op SAIO door Bieke Vandecruys.

Ons schoolsecretariaat is bemand op…..
De Billemontstraat

Ilse Boeckx
ilse.boeckx@geel.be
businfolijn

Maandag –
donderdag vrijdag

13.30u. – 15.30u.014/56 64 20

Myriam Vermeulen
myriam.vermeulen@geel.be

Maandag
dinsdag en
donderdag

9.00u. tot
16.00u.

014/56 64 20
of
014/56 64 22

Nieuwsbrieven 2018-2019
Een nieuw schooljaar dient zich aan en dus gaan we ook van start
met nieuwe nieuwsbrieven. Je krijgt telkens een maandkalender mee
zodat je ook al wat kan vooruitblikken en tijdig geïnformeerd bent
over wanneer welke klas- of schoolactiviteit zal doorgaan.
Deze kalender voor jezelf goed zichtbaar hangen zodat je niets mist
hé! De nieuwsbrieven verschijnen ongeveer 3-wekelijks en belanden in je mailbox en op de website!!!

Infoavonden voor ouders
Het is een belangrijk moment om bij aanvang van een nieuw schooljaar de ouders uit te
nodigen op de school en in de klas. Hier krijgt u dan van de leerkrachten toelichting bij
de concrete klaswerking. Vooraf is er een gezamenlijk onthaalmoment door de directeur.
Noteer alvast in je agenda:


Velveken 9: infoavond op donderdag 6 september 2018 om 19.00u.



De Billemontstraat: infoavond donderdag 6 september om 20.00u.

Nieuw jaarthema : SAIO’s superhelden!
Dit schooljaar hebben we met heel het team gekozen voor een
jaarthema dat als rode draad door onze schoolse activiteiten
zal lopen: SAIO’s superhelden!
Het wordt beslist een thema dat onze kinderen zal aanspreken
en dat voor heel wat creatieve ideeën zal zorgen.
Hier hoor je beslist nog meer over!...

Onthaal- en infobrochure
Onze vernieuwde brochures zullen kortelings (tegen de infoavonden) klaar zijn. Lees ze grondig na a.u.b.
want elk jaar zijn er heel wat praktische en organisatorische regelingen die hierin zijn opgenomen. Het is
een boeiend boekje met een schat aan schoolse info.

SAIO staat ook voor gezonde school!
Woensdag = fruitdag
Woensdag blijft de fruitdag op school. Die dag brengen we geen koek
mee, maar enkel fruit of een extra boterhammetje. Alle kinderen krijgen
die dag een
stukje fruit gratis aangeboden door onze ouderraad. Dankjewel voor dit
gezonde initiatief.

De andere dagen mag je wel een DROGE koek ZONDER chocolade of een
eigen stuk fruit meebrengen.
Nieuw in alle stedelijke scholen van Geel: enkel kraantjeswater drinken
tijdens de klasdag!!!
Vanuit de gezondheidsraad van stad Geel kwam het advies na een grondige wetenschappelijke
studie dat kraantjeswater voor onze kinderen veel gezonder is dan alle andere aangeboden
dranken zoals chocomelk, koffie, fruitsappen, ….. Alle scholen werden hiervan op de hoogte
gebracht en vanuit onze scholengemeenschap is er dan ook een afspraak gemaakt dat we vanaf
vandaag we dus géén aanbod meer doen van andere dranken die betalend zijn.
Al onze leerlingen krijgen een gratis drinkbus. Deze drinkbus kan en mag enkel gevuld worden met
(gratis) kraantjeswater tijdens de schooluren. We hopen hiermee een flinke bijdrage te kunnen
leveren aan de gezondheid van onze leerlingen. De drinkbus blijft op de school. Ouders moeten
GEEN eigen drank meer meegeven omdat we enkel nog kraantjeswater toelaten.
We blijven tijdens de wintermaanden (van november tot paasvakantie) wel nog gezonde warme
soep aanbieden.

Buitenschoolse kinderopvang De Bengelbende
Op vrijdagavond 21 september zal er GEEN opvang voorzien zijn in de
Bengelbende. Hun mensen hebben die dag een teambuildingsactiviteit.
Gelieve hiermee rekening te houden.

Afwezigheden wegens ziekte van leerplichtige kinderen
Alle kinderen en leerplichtige kleuters krijgen een GROEN knipblad mee naar huis met de
vier afwezigheidattesten wegens ziekte, die u als ouders zelf kunt invullen als de
ziekteperiode drie kalenderdagen of minder bestrijkt. Ze mogen dus enkel en alleen
gebruikt worden bij ZIEKTE!
De precieze regelgeving leest u in de infobrochure en wordt nog eens tijdens de
infoavonden verduidelijkt. Volg deze regels in het belang van uw kind correct op a.u.b.!

Verkeersweek
Tijdens de verkeersweek krijgen de leerlingen uit de groepen GG en F op dinsdag 18/9 weer een
onderdompeling in een “veilig verkeersbad”. Zij worden verwacht op de sportterreinen in Meerhout. Deze
leerlingen krijgen nog extra info hierover via hun klasleerkracht!

Leerlingenvervoer
Nu de eerste schooldag achter de rug is, krijgt het leerlingenvervoer ook meer en meer
concrete vorm en kan de busbegeleiding al meer gegevens doorgeven wat betreft op- en
afstapuren. Jullie krijgen hier zo snel mogelijk de nodige info over. Bedankt voor jullie
soepelheid en geduld bij de opstart van de nieuwe busritten.

Voor onduidelijkheden en bijkomende vragen mag je altijd de
BUSINFOLIJN contacteren op 014/566495 telkens in de NAMIDDAG van
13.30u. tot 15.30u. behalve op dinsdag en woensdag of per mail: ilse.boeckx@geel.be

Ouderraad werft aan…
Hebt u wat vrije tijd? Bent u een beetje creatief? Is de schoolwerking voor u
belangrijk? Werkt u graag mee aan de financiële ondersteuning van de school?
Werkt u graag mee aan de uitwerking van schoolprojecten?... dan bent u de
persoon die we zoeken om het team van ouders die actief meewerken aan de
schoolondersteuning uit te breiden. Wie graag aansluit, kan zich vrijblijvend
informeren en contact opnemen met de directie (014/566420) of bij onze
voorzitter Kristof de Bonte via mail: kristof_de_bonte@telenet.be te bereiken

De startvergadering van onze ouderraad gaat door op dinsdag 18/9 in de Billemontstraat 77
om 20u. Iedereen welkom!

Schoolreglement
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het schoolreglement aangepast aan de nieuwe wetgeving en
goedgekeurd op de schoolraad en het schepencollege.
Tevens werd op de schoolraad vorige jaren beslist dat
 het schoolreglement niet meer op papier verspreid wordt
 de digitaal goedgekeurde versie schooljaar 2018-2019 via elektronische weg op de
website geplaatst wordt na goedkeuring door de gemeenteraad.
 de papieren versie ter inzage ligt op de school en op uitdrukkelijk en schriftelijk
verzoek van de ouders kan meegegeven worden.
Alle ouders krijgen kortelings nog een documentje waarop u handtekent voor gelezen en
akkoord met het schoolreglement voor alle Geelse stedelijke scholen. Mogen wij u vragen
dit per kerende terug mee te geven met uw kind. Bedankt!
Zolang de aangepaste versie niet is goedgekeurd door alle geledingen, blijft het huidige schoolreglement in voegen.

Enkele data in de eerste trimester om te onthouden en te noteren!
Donderdag 6 september – 19u.
Donderdag 6 september – 20u.
Maandag 1 oktober 2018
Vrijdag 19 oktober 2018
Woensdag 21 november 2018
Woensdag 5 december 2018
Maandag 4 februari 2019

Infoavond in de Velveken
Infoavond in De Billemontstraat
Lokale vrije dag! = GEEN school
Restaurantdag in zaal Loana
Pedagogische studiedag = GEEN school
Pedagogische studiedag = GEEN school
Lokale vrije dag! = GEEN school

De eerste dag van het nieuwe schooljaar zit er weeral op! Iedereen heeft zijn plaatsje in de klas
gevonden! Met z’n allen proberen we er weer een heel leuk en MEGA-leerrijk jaar van te maken met heel
veel boeiende school- en klasactiviteiten voor groot en klein.
Namens het schoolteam, Lieve Dams – directeur
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– Jaarthema: SAIO’s superhelden!

Ondersteuningsnetwerk NOA – startvergadering
14.30u. CLB-overleg
Nieuwsbrief in de mailbox
NM Cel zorg (juf Lieve)
14.30u. Paraoverleg in Velveken
Geen zwemmen – zwembad = gesloten
Infoavond alle ouders Velveken – 19.00u.
Infoavond alle ouders van de Billemontstraat – 20.00u.
Zwerfvuilactie GG + F

16u. Personeelsvergadering
Zwemmen voor TBA/9 – T3/9 L + GO
W - HB – T – KR – M géén zwemmen wel Sherborne
NM Directievergadering – werkcollege juf Lieve

Schoolfotografie voor schoolkalender
Verkeersdag GG en F – Sporthal Meerhout - met busvervoer
20u. Ouderraad – startvergadering in de Billemontstraat
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 en HB – T – KR - M
W – L en GO Sherborne T3/9
GG en F Sportdag met de fiets
VM Toneelvoorstelling voor R-G-FG en P
20u. infoavond zedenleer vanuit inspectie voor ALLE geïnteresseerde ouders
(brief volgt deze week) in SBS Larum
OVSG Directeurenplatform – Brussel (juf Lieve)
GEEN kinderopvang in Bengelbende (’s avonds)

Scholencross voor sommige klassen – meer nieuws volgt
OVSG – ontmoetingsdag voor BuO – Brussel (juf Lieve)
Zwemmen voor alle klassen TBA/9 + T3/9 (geen kleuters)
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox en op de website
Scholencross voor sommige klassen – meer nieuws volgt
VM - Directievergadering (juf Lieve)
15.45u. werkgroep TOEKAN 2.0
NM- NOA – strategische stuurgroep (juf Lieve)

