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Schooljaar 2018-2019

Nieuwsbrief SAIO
Welkom
Wij heten Zion (Geel) en Luiza (Rood) van harte welkom in onze school. Wij hopen dat zij en hun
familie zich snel zullen thuisvoelen en hopen dat deze nieuwsbrief hierbij al wat kan helpen.

Helm op fluo top
Het is echt bewezen dat goed zichtbaar zijn in het verkeer al heel veel levens gered
heeft. Vandaar nog een extra oproep om onze leerlingen goed zichtbaar naar school te
sturen! Vergeet zeker niet deze periode ALTIJD je fluohesje aan te doen en je fietshelm op te
zetten!

Personeelsnieuws
•
•

Juf Martien (logo) blijft afwezig tot 13 januari 2019. Juffen Lissa en Natasja blijven haar
vervangen.
Juf Eve Janssens (NCZ) gaat vanaf 10 december op bevallingsrust. Juf An Clijsters neemt een
deel van het urenpakket van juf Eve over maar voor het andere deel zal de inspectie NCZ
nog op zoek moeten gaan naar vervanging.

Jaarthema : SAIO’s superhelden (nieuws van Zaza en Zoef)
Zaza en Zoef zijn fier op de superhelden van SAIO!
We hebben de busregels herhaald en nieuwe busregels uitgelegd en we merken dat de
leerlingen dit goed onthouden! Wat knap dat jullie dit goed doen! Een dikke duim voor
iedereen!
Het maandpuntje “Ik voel, ik denk, ik doe” wordt ook goed uitgevoerd. Af en toe moeten we de kinderen hier aan herinneren maar ze proberen allemaal om het juist te
doen. Zaza en Zoef zijn trots op jullie!

Sinterklaasbezoek
Op donderdag 6 december verwachten we hoog bezoek op school! Sint en Piet
komen die dag bij ons langs. In de klassen worden voorbereidingen getroffen
om de Heilige Man met zijn knotsgekke knecht goed te ontvangen: versjes inoefenen, knutselwerkjes maken… Het belooft een echt kinderfeest te worden!!!
We kunnen gaan aftellen!
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Schoolkalender 2019 nu nog te koop maar op = op !!
Je kan via de school nu nog je bestelling doorgeven, zodat we er weer kunnen voor
zorgen dat iedereen een tof eindejaarsgeschenk heeft tegen de feestdagen. De kalenders worden verkocht aan de democratische prijs van 6,00 € per stuk. Graag gepast geld meegeven aub. Wacht echter niet te lang om te bestellen want OP=OP!

Schoolrekening oktober/november
Onze 2de schoolrekening mag je in je mailbox verwachten op 6 december.
Graag betaling binnen de 30 kalenderdagen. Ouders die wensen te betalen
via domiciliering kunnen dit via ons schoolsecretariaat in orde brengen.
Het is alvast een aanrader om via domiciliering te betalen om lastige herinneringsbrieven of aanmaningen met boetes vanuit stad Geel te vermijden.
Neem hiervoor gerust contact op met Myriam Vermeulen 014/566420 op
maandag, dinsdag of donderdag of stuur haar een mailtje:
myriam.vermeulen@geel.be

VOORLEZEN EN VERTELLEN
Ook in onze school wordt er aan voorlezen gedaan!
De leerlingen van fluo en grasgroen gaan op donderdag- en vrijdagochtend voorlezen en
vertellen bij de oudste peuters van het kinderdagverblijf 'de Augustientjes'. Daarom
brachten we ook een bezoekje aan de bibliotheek waar we met zorg de mooiste kijkboeken uitgezocht hebben. Onze leerlingen doen dit met veel enthousiasme!
We zijn fier op hen!

Oproep voor zwempakjes en turnpantoffels
Wij hebben steeds een voorraad van wat reservespulletjes op school zodat
we onze leerlingen steeds kunnen verder helpen als ze thuis iets vergeten
zijn . We zouden onze voorraad nog wat willen aanvullen met spulletjes die
thuis door jullie niet meer in gebruik zijn. We zijn nog op zoek naar:
• badpakjes voor meisjes vanaf 9 tot 13 jaar
• turnpantaffels maten 38 en 39

Woensdag 5 december = pedagogische studiedag
→ school = gesloten
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Drukke periode
We staan er misschien nog niet helemaal bij stil, maar stilaan breekt
er een hele drukke en voor sommige kinderen een stressvolle periode aan. Als de volgende nieuwsbrief verschijnt, is het feest van Sinterklaas al achter de rug en zijn de toetsen al volop gestart voor de
kinderen.
Het team hoopt dat de kinderen thuis de nodige rust zullen vinden
voor zowel de stress naar Sinterklaas toe, als voor de toetsen die komen. Probeer de kinderen te ondersteunen waar nodig is, een luisterend oor te bieden en begrijpend te zijn voor hun gevoelens.

Openingsuren van de school—’s morgens!
Onze schoolpoort is open voor onze leerlingen vanaf 8.15u. Vóór
dit tijdstip is er géén toezicht en kunnen wij de veiligheid van de
leerlingen niet garanderen.
Er is pas toezicht door leerkrachten op de speelplaats vanaf 8.15u.
Gelieve uw kind dus ook niet vroeger naar school te sturen!!!

Verder in dit nummer:
• Drukke periode
• Openingsuren van de school
• Even ter herinnering

Even ter herinnering zoals in het schoolreglement is meegedeeld!
Schoolrekeningen, nieuwsbrieven én andere brieven waarop niets moet geschreven of ingevuld worden
door de ouders worden steeds digitaal verstuurd.
Andere documenten worden nog wel via de boekentas verdeeld.

November
Donderdag

29

CLB-overleg—afsprakennota

Vrijdag

30

Start Zuidergekte-project voor scholen!

15.45 WG ICT

Namens het SAIO-team,
Lieve Dams directie
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December
Zaterdag

1

Zondag

2

Maandag

3

Opleiding voor de busbegeleiding

Dinsdag

4

Centraal directeurenplatform Beerse —overleg (juf Lieve)

Woensdag

5

Pedagogische studiedag = geen school

Donderdag

6

Sint op school
NM NOA-strategische stuurgroep Turnhout (juf Lieve)

Vrijdag

7

OVSG intervisie logo—juf Dominique
Netwerk-traject nieuw decreet leerlingenbegeleiding (juf Lieve)

Zaterdag

8

Zondag

9

Maandag

10

Dinsdag

11

CLB-overleg
Opvolgoverleg breed evalueren—directies scholengemeenschap

Woensdag

12

Zwemmen TBA/9 + HB—T—KR—M
Sherborne W—L—GO

16.00u. WG Toekan

16u Personeelsvergadering

MOEV unihockey (ingeschreven lln)
Donderdag

13

Bezoek gasthuismuseum F—GG (voormiddag)
Directieoverleg-werkcollege (juf Lieve)

Vrijdag

14

Bewegingsdag R—G—HB—T

Zaterdag

15

Kerstmarkt in Geel

Zondag

16

Kerstmarkt in Geel

Maandag

17

Deze week : Dubbele stickers HELM OP FLUO TOP!!!

Dinsdag

18

Circus Bruul groep W—T—KR—R—G (namiddag)

Woensdag

19

Vrij zwemmen + kleuters
MOEV unihockey (ingeschreven lln)
Nieuwe nieuwsbrief in je mailbox en op de website

Donderdag

20

Geel wintert 2018—schaatsen
Filmvoorstelling FG—P—O—F—GG—M—L—GO

Vrijdag

21

Zaterdag

22

Zondag

23

Maandag

24

KERSTVAKANTIE

Dinsdag

25

T.E.M ZONDAG 6 JANUARI 2019

Vergeet de schoolrekening niet te betalen want op 6/1 is de uiterste betaaltermijn verstreken!!!
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16u WG cyberpesten

