NB 6
Schooljaar 2018-2019

Nieuwsbrief SAIO
Januari = wensenmaand
Voor het nieuwe jaar
Hebben wij ook onze wensen klaar
Een beresterke gezondheid, met veel liefde en geluk
Dan kan het jaar niet meer stuk!
Een zeer gelukkig 2019 gewenst aan iedereen!

Welkom
Op maandag 14 januari 2019 startte Vincent (Knalroze) in onze school. Wij heten
Vincent en zijn ouders van harte welkom. Wij hopen dat zij zich snel zullen thuis
voelen en hopen dat deze nieuwsbrief hierbij al wat kan helpen .

Personeelsnieuws
•
•

Juf Martien (logo) blijft afwezig tot aan de paasvakantie. Juffen Lissa en Natasja
blijven haar vervangen.
De winter doet stevig zijn intrede en sommige leerkrachten worden geveld door
ziekte:
• Juf Bieke blijft deze week afwezig
• Juf Lies (ambulante) en juf An C (NCZ) blijven afwezig tot en met vandaag.
• Juf Lieve (directie) is vanaf morgen afwezig tot en met 8 februari wegens
operatieve ingreep. Zij wordt niet vervangen, omdat er geen vervangers
meer zijn, maar haar afwezigheid zal intern zo goed mogelijk opgevangen
worden.

Rapport + Klassenraden en oudercontacten in januari
Alle klassenraden zijn achter de rug en dan is het de gewoonte dat we alle ouders uitnodigen 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 24 januari 2019 werden al meegegeven zodat jullie een afspraakmoment via de
klasleerkracht hebben gekregen.
Zieke of afwezige leerkrachten/directie zullen achteraf zelf een nieuwe afspraak maken met de ouders die hiervoor inschreven.
Verloren voorwerpen!
Neem een kijkje in onze “verzameling” verloren voorwerpen tijdens je oudercontact
deze week op onze school. We zouden graag deze spullen terug bij de juiste eigenaar
krijgen. :-)

Jaarthema : SAIO’s superhelden (nieuws van Zaza en Zoef)
Zaza en Zoef wensen al onze superhelden het allerbeste toe. Hopelijk wordt 2019 voor
al onze kinderen en leerkrachten weer een SUPERHELDEN-jaar!
Ondertussen zijn ze volop bezig met de voorbereidingen om binnenkort onze klassen
nog eens binnen te vliegen met gigantisch nieuws.
We kijken er naar uit!

1

Infoavond: Wat na SAIO? op 29 januari 2019
Ouders van mogelijke schoolverlaters worden verwacht op dinsdagavond 29
januari om 19.00 u. in de refter van onze school in de Billemontstraat.
Vergeten jullie niet het inschrijfstrookje ingevuld mee te geven met zoon- of dochterlief. Deze week hebben jullie hiervoor een begeleidende brief ontvangen. We
willen benadrukken dat dit een erg belangrijke avond is waarop jullie heel wat informatie krijgen vanuit SAIO en het CLB. Deze info kan heel erg van pas komen bij
de studiekeuze van jullie kinderen. Een echte aanrader!!!
Ouders die al eens graag surfen via het internet en op zoek zijn naar secundaire
scholen in de regio kunnen de site www.onderwijskiezer.be al bezoeken.

Nieuwe schoolrekening komt er aan
De nieuwe schoolrekening met betrekking tot de voorbije twee maanden zal
op donderdag 7 februari aan jullie worden bezorgd via mail. Gelieve de betalingstermijn van 30 dagen te respecteren aub. Bedankt daarvoor.
Indien je liever geen vervelende herinneringen of aanmaningen wenst te krijgen, raden we je aan om via domiciliering te betalen. Neem hiervoor gerust
contact op met ons secretariaat via het nummer 014 56 64 22 of mail:
myriam.vermeulen@geel.be

SAIO-wandeldag op zondag 10 februari 2019
We hebben het al eerder aangekondigd maar op 10 februari houden wij onze 15de
wandeldag en dit jaar ten voordele van het project ‘Ananau’ in Peru. Jullie kinderen
hebben een affiche meegebracht die je 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 10 februari tussen 12.30u. en 14.30u. in de
Billemontstraat 77. Daar kunnen jullie een keuze maken tussen een wandeling van 5 km
en 14 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 1 februari. Zo krijgen ze
een concreter beeld van ons “goede doel” en waarvoor deze de ingezamelde centen
gaat gebruiken.
En voor het 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 zodat wij een knap
dessertenbuffet kunnen 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.
Als je een schaal of kom meegeeft om het dessert in te vervoeren: zorg ervoor dat de
naam van het kind erop staat!!!! Niet vergeten a.u.b. zodat we achteraf de juiste schotel
terug kunnen bezorgen!

BEBAT- Inzameling lege batterijen
Onze school verzamelt nog steeds lege batterijen waarmee wij didactisch en
sportmateriaal gratis kunnen krijgen. Bezorg ze gerust via je kind aan de school.
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Geboortenieuws
•

•
•

Juf Eve (NCZ) werd de fiere mama van een tweede zoontje Otto.
Wij wensen haar en haar gezin alle geluk toe met hun nieuwe
aanwinst. Dikke proficiat juf!
Juf Carine (paars) werd voor de eerste keer oma van een kleinzoon Jesse. Dikke proficiat juf.
Yinthe uit de Fluoklas is grote zus geworden van zus Maud. We
wensen haar en haar familie een dikke proficiat en heel veel
speelplezier toe.

Digitale communicatie in een ander kleedje
Naar aanleiding van de wet op de privacy werken wij binnen onze scholengemeenschap aan een manier om de digitale communicatie tussen ouders en
school/leerkrachten via het schoolplatform Smartschool te laten verlopen. Jullie
krijgen hier kortelings een mailtje of bijhorende brief van via ons schoolbestuur,
stad Geel.

DIKKETRUIENDAG: dinsdag 12 februari
De Dikketruiendag wil een aanzet geven om op school en in het dagelijks
leven structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van
de aarde. Als we minder fossiele brandstoffen verbruiken, warmt de
aarde minder snel op. We willen als DUURZAME school wat zorgzamer
leren omspringen met ons energieverbruik. Daarom zetten we die dag
de verwarming van onze school enkele graden lager. Graag uw kind die
dag wat extra aankleden a.u.b.

Droevig nieuws bij
- Juf Dominique (logo), wiens vader van haar levenspartner is overleden.
Onze oprechte deelneming bij dit plotse afscheid.

Gratis infoavond cyberpesten = ECHT interessant
voor de ouders van onze kinderen die vaak op
internet surfen en chatten!!!
Niet te missen!
Uitnodiging in je mailbox + boekentas/rapport!
Inschrijven voor 5 februari !

Namens het schoolteam
Lieve Dams—directeur
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Januari
Donderdag

24

Rapport!

Oudercontacten op afspraak

Vrijdag

25

Decreet Leerlingbegeleiding OVSG-netwerk (juf An)

Zaterdag

26

Zondag

27

Maandag

28

Dinsdag

29

Netwerk psycho—ortho: juf An—juf Bieke

Woensdag

30

Zwemmen TBA/9 + T3/9 (geen kleuters)

Donderdag

31

Dag van de directeur

19u. Infoavond Wat na SAIO?

16.00u. Toekan

Februari
Vrijdag

1

Voorbereiding wandeldag—start projectweek
Voorstelling project Anãnãu aan alle klassen

Zaterdag

2

Zondag

3

Maandag

4

Lokale vrije dag = geen school!

Dinsdag

5

CLB-overleg
NOA— strategische stuurgroep —Putte

Woensdag

6

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

KOGEKA-infoavond voor lkr in
Kasterlee

Donderdag

7

Nieuwe schoolrekening in je mailbox!!

16u WG ICT
GO-avond voor directies en lkr.

Vrijdag

8

Zaterdag

9

Zondag

10

Directeurenplatform OVSG—juf Lieve

Wandeldag op onze school mét dessertenbuffet—ALLEN DAARHEEN
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Februari
Maandag

11

Navorming RKG—meester Ivo en juf Lotte
COV-navorming - juf Carine

Dinsdag

12

Gezelschapswerkmodel in de klassen
Dikke truiendag—warme kleren aan!

16u Personeelsvergadering

Woensdag

13

Zwemmen TBA/9 + HB—T -KR—M
Sherborne W—L—Go
Navorming geheugen- en inprentingsproblemen

Kindergemeenteraad voor Chiela
en Ville

Donderdag

14

Directievergadering + werkcollege—juf Lieve

Vrijdag

15

Toneelvoorstelling F—GG—L—Go

Zaterdag

16

Zondag

17

Maandag

18

Netwerk logo—juf Dominique

Dinsdag

19

NOA-directies—Mol
CLB-overleg

Woensdag

20

Pedagogische studiedag = geen school

20u Ouderraad

Moev netbal (ingeschreven lln)
Donderdag

21

20u Infoavond cyberpesten

Vrijdag

22

Zaterdag

23

Zondag

24

Maandag

25

Dinsdag

26

Directievergadering

Woensdag

27

Vrij zwemmen
Moev zwemmarathon (ingeschreven lln)
Nieuwe nieuwsbrief op de website en in je mailbox

Donderdag

28

Start: Week tegen Pesten!!!

16u WG cyberpesten

15u45 Toekan

Maart
Vrijdag

1

Zaterdag

2

Zondag

3

Maandag

4

Carnaval op school—frietjesfeest

Krokusvakantie t.e.m vrijdag 8 maart
Uiterste betaaldatum voor onze schoolrekening = 7 maart !!!!!!!
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NIET VERGETEN

