NB 7
Schooljaar 2018-2019

Nieuwsbrief SAIO
Welkom
Tijdens de vorige periode startte Fadi (geel) in onze school. Wij heten hem 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.
Juf Magda (geel) is afwezig tot aan de krokusvakantie en wordt vervangen door juf Jo
en juf Eline.

Jaarthema : SAIO’s superhelden (nieuws van Zaza en Zoef)
Dag lieve superhelden,
Dankjewel dat jullie ons zo goed hebben geholpen.
Tijdens de winter zijn we een hele tijd weggeweest omdat we een pinguïn in Antarctica
moesten gaan helpen. Die zat met zijn pootje vast tussen twee ijsschotsen! Gelukkig kon
Zoef die schotsen opzij duwen en kon ik de pinguïn ertussen uit halen. Dat was een hele
onderneming maar de pinguïn was heel erg blij dat hij weer vrolijk op zijn buikje het water
in kon duiken.
Toen we terug naar Geel vlogen zagen we een groepje kinderen die een groot probleem
hadden. Ze wisten niet wat het verschil is tussen een grapje maken, plagen en pesten. En
heel eerlijk, wij wisten ook niet hoe we dat toch moesten uitleggen! Maar dankzij jullie, de
lieve superhelden van SAIO, weten we dat we altijd moeten 'ZORGEN VOOR ELKAAR!'. Een
grapje vinden we allen leuk en bij plagen stoppen we als iemand 'Stop' zegt. Zolang we
zorgen voor elkaar, zijn we niet aan het pesten!
Omdat jullie ons zo goed hebben geholpen, hebben jullie allemaal een armbandje gekregen
waarop duidelijk staat dat je tegen pesten bent. Dat komt goed uit want het is ook net de
'week tegen pesten'.
Lieve groetjes en tot gauw!
Zoef en Zaza

Wandeldag—weer succesvol ondanks snertweer!
Onze jaarlijkse wandeldag was ondanks het rot-slechte weer ook dit jaar weer succesvol!
Bedankt aan alle sportieve wandelaars voor jullie knappe prestaties en 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!!!
Tijdens de maand juni komt Ellen, de medeoprichtster van het project naar onze school en
kunnen we haar persoonlijk de winst overhandigen. We kijken er naar uit!
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Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling
schooljaar 2019—2020
Even deze belangrijke info meegeven!
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 begin april 2019.
De vrije plaatsen die dus nog kunnen ingevuld worden voor het nieuwe schooljaar 20192020 zullen op onze website worden meegedeeld na goedkeuring 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 dinsdag 23 april – 9u. (direct na de paasvakantie!)

Wafelverkoop… koop onze lekkere BANI-wafels in maart
ten voordele van onze bos-, zee– en zilverklassen in 2019
Wij geven jullie in de maand maart weer de kans om de overheerlijke wafels van
BANI aan te kopen. Met de opbrengst ervan kunnen we onze kinderen laten genieten van vele extraatjes tijdens de bos– zee– en zilverklassen die in 2019 georganiseerd worden. Alvast bedankt voor jullie aankoop van deze wafels en smakelijk! De
begeleidende brief vind je vandaag in de boekentas.

Carnavalprogramma
Vrijdag 1 maart 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– L en Go gaan op vrijdagvoormiddag 1 maart VERKLEED
schaatsen in Herentals. De inkomprijs van € 4,00 wordt contant mee naar school gebracht.
Het busvervoer is voor rekening van ons schoolbestuur.
Alle andere groepen genieten op vrijdag 1 maart van supertoffe carnavalactiviteiten.

En nog een bijkomende milieumaatregel:

Op vrijdag 1/3/2019 brengt iedereen een lege brooddoos mee naar
school want onze ouderraad trakteert met superlekkere frietjes! Dankjewel lieve
ouderraad voor deze smakelijke traktatie!

OM TE ONTHOUDEN: Goede afspraken maken goede vrienden!
Breng een lege brooddoos mee voor de frietjes in op te eten.
Koop geen dure spullen voor enkele uren plezier.
Gekleurd haar spuit je thuis al.
Geen confetti, spuitbussen of slingers mee naar school brengen.
De kinderen kunnen zich in de klas omkleden vanaf 11.40u. Schminken kan dan ook.
Sabels, speelgoedrevolvers en andere wapens mogen NIET meegebracht worden.
Heel veel plezier gewenst !
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Baby op komst
•

•

Juf Bieke (schoolpsychologe) verwacht haar 2de kindje en wordt
deeltijds op moederschapsbescherming gezet. Zij wordt deels
vervangen door juf Ludwien. De overige uren blijft juf Bieke op
post.
Juf Veronique, (PEGO) is zwanger en blijft dit schooljaar gewoon
op post.

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
hebben ondertussen allemaal via stad Geel een mailtje gekregen om jullie op
smartschool te registreren. Hopelijk is dit bij iedereen gelukt—zo niet mag je contact opnemen met Sinne Timmermans via sinne.timmermans@geel.be
Zij helpt je graag verder.

Cyberpesten—infoavond
De opkomst van ouders voor deze infoavond was écht minimaal en hierdoor waren we echt ontgoocheld. Die avond was immers echt speciaal
voor jullie georganiseerd om de gevaren van het internet voor jonge
kinderen mee te geven en ouders te begeleiden in hun aanpak naar pestgedrag via chat, via sms, via WhatsApp,…. Echt een gemiste kans!

Vrije dagen tijdens het nieuwe schooljaar 2019-2020
Maandag
7 oktober 2019
Woensdag 4 december 2019
Woensdag 20 mei 2020
Hier komen ook nog de dagen van de pedagogische studiedagen bij maar
deze zijn nog niet gekend.

Droevig nieuws bij
• Juf Lore (ambulante), de grootvader van haar partner is overleden.
• Juf Karen (logo NOA), haar grootvader is overleden.
• Juf Vicki, haar schoonvader is vorige week overleden.
• Wolf (HB), zijn grootvader is overleden.
Onze oprechte deelneming en heel veel sterkte gewenst bij dit afscheid aan alle
families.

Namens het schoolteam
Lieve Dams—directeur
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Februari
Woensdag

27

Vrij zwemmen ook kleuters
Navorming OVSG begrijpend lezen—juf Nicky
Moev zwemmarathon (ingeschreven lln)
Nieuwe nieuwsbrief op de website en in je mailbox

Donderdag

28

Navorming krachtig en positief evalueren—juf Karline

Maart
Vrijdag

1

Carnaval op school—frietjesfeest—LEGE BROODDOOS meebrengen
Complimentendag

Zaterdag

2

Zondag

3

Maandag

4

Dinsdag

5

Woensdag

6

Donderdag

7

Vrijdag

8

Zaterdag

9

Zondag

10

Maandag

11

Start ILC project R - G—HB—T

Dinsdag

12

Directievergadering—werkcollege

Start krokusvakantie t.e.m 10 maart

Uiterste betaaldatum voor schoolrekening!!!!

16u WG cyberpesten
20u. Overleg Chiro Larum - her-

Woensdag

13

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

Donderdag

14

Nieuw decreet modernisering Secundair onderwijs (juf Lieve)

Vrijdag

15

Bezoek aan de wereldwinkel FG—P (NM)
Navorming OVSG : juf Lieve

BESTELLING WAFELS binnenbrengen!
Zaterdag

16

Zondag

17
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Maart (vervolg)
Maandag

18

Dinsdag

19

Netwerk kine-ergo—juf An en juf Riet

16u Personeelsvergadering

Para-overleg
Woensdag

20

Zwemmen TBA/9 + HB—T -KR—M
Sherborne W—L—Go
Opvolgoverleg OVSG—breed evalueren (juf Lieve)

Donderdag

21

Schepen van Onderwijs op bezoek in onze school

Vrijdag

22

OVSG BAG
Dag van de godsdienst—juf Lotte
Navorming OVSG begrijpend lezen—juf Nicky

Zaterdag

23

Zondag

24

Maandag

25

Dinsdag

26

Nieuw decreet leerlingenbegeleiding—Brussel

20u Ouderraad

Navorming aandacht voor talenten van kinderen – juf Ingrid V.
Woensdag

27

Zwemmen
Nieuwe nieuwsbrief op de website en in je mailbox

Donderdag

28

Directievergadering (juf Lieve)

Vrijdag

29

Afspraak kabinet van minister van onderwijs (juf Lieve)

Zaterdag

30

Zondag

31

April
Maandag

1

Bezoek gebedshuizen L—Go—O—F—GG
Strategische stuurgroep NOA (juf Lieve)

Dinsdag

2

Sportdag FG—P—O—KR—M

Levering wafels op school
Woensdag

3

Vrij zwemmen + kleuters
Seminarie directies (juf Lieve)

Donderdag

4

Seminarie directies

Selectief oudercontact—op afspraak

RAPPORT!

Vrijdag

5

Seminarie directies
Zuidergekte wereldfeest (namiddag)

Zaterdag

6

Zondag

7

Start paasvakantie t.e.m 22 april
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