NB 8
Schooljaar 2018-2019

Welkom
Volgende week start Roshaine (wit) 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.

Selectief oudercontact 4 april – op afspraak
We richten een selectief oudercontact in op donderdag 4 april. Via deze weg willen we wel
benadrukken dat we deze bespreking vooral openstellen voor de mensen die zelf een
zorgvraag hebben en dus nood hebben aan een gesprek met één van de leerkrachten en
voor de ouders die door de klastitularis persoonlijk per brief uitgenodigd worden voor een
overleg. Ouders die zelf een zorgvraag hebben, nemen hiervoor contact op via het flitsertje, de schoolagenda of bezorgen ons uiterlijk maandag 1 april een mailtje met hun vraag
naar sbs.saio@geel.be of via smartschool rechtstreeks aan de leerkracht.

Inschrijvingen 2019-2020
Binnenkort, na goedkeuring van het schepencollege en de gemeenteraad, kunnen we overgaan tot het inschrijven van nieuwe leerlingen die volgend schooljaar naar onze school willen komen. Hieronder kunnen jullie de procedure ervan lezen:
Hoe correct inschrijven?
Van 8 tot en met 22 april 2019 geldt er een voorrangsperiode waarin enkel broers en zussen van leerlingen in onze school + kinderen van personeelsleden kunnen ingeschreven
worden. Deze inschrijvingen gebeuren enkel op afspraak. Hiervoor kan je contact opnemen met de directie via de school of tijdens de paasvakantie op 0498/171470.
Alle andere nieuwe kinderen kunnen vanaf dinsdagvoormiddag 23 april 2019 om 9.00u.
worden ingeschreven in onze school, als de ouders in het bezit zijn van een geldig CLBVERSLAG dat verwijst naar welk type onderwijs het kind wordt doorverwezen. Onze school
kan enkel leerlingen met een attest type basisaanbod, een type 3 of een type 9 inschrijven
en dit zolang de capaciteit gerespecteerd wordt.
De inschrijvingen gebeuren op 23/04 in de voormiddag UITSLUITEND in de vestiging aan De
Billemontstraat 77. Ouders dienen het verslag type 9, type 3 of type basisaanbod bij te
hebben én de kids-ID of ISI+-kaart of een ander officieel document, waaruit de juiste
schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.
Belangrijk weetje!
Onze school kan momenteel 4 kleuters type 3/type 9 inschrijven, 5 leerlingen type 9, 0
leerlingen type 3 en 21 leerlingen type basisaanbod.
Indien onze school haar maximumcapaciteit zou bereiken tijdens de inschrijvingsperiode,
kunnen ouders die dat wensen hun kind toch op een wachtlijst laten zetten zodat we hen
in chronologische volgorde kunnen contacteren als er een plaatsje zou vrij komen.
NA 23/04 kan er natuurlijk ook nog ingeschreven worden op de beide vestigingsplaatsen
maar dan enkel op afspraak.
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Schoolfeestnieuws! Superhelden in actie! 10 mei!
Ons schoolfeest komt stilaan dichterbij.
Dit jaar werken wij rond het thema ‘Superhelden’ en daarom organiseren we een heuse
Superheldentraining in De Billemontstraat 77.
Deze zal doorgaan op vrijdagavond 10 mei 2019. Zaza en Zoef openen de deuren vanaf
17.00 uur. Tot 20.00 uur worden er doorlopend spelletjes aangeboden.
Als lekkernij hebben we dit jaar gekozen voor heerlijke frietjes.
We hopen ook op goed weer, want dan smaken de ijsjes des te beter.
Zaza en Zoef zullen de deuren sluiten om 21.00 uur.
Trek alvast je leukste Superheldenpak aan!
We hopen veel superhelden te mogen ontvangen op ons ‘SUPER’ schoolfeest !
Deze week krijgen jullie een brief mee via de boekentas én mailbox.

Wafelverkoop… dankjewel voor jullie steun aan onze bos–,
zee– en zilverklassen!
Met de opbrengst van de overheerlijke BANI-wafels 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! De levering
van deze lekkernij is voorzien op dinsdag 2 april. Smakelijk!

Schoolfotograaf komt langs na de paasvakantie…
De schoolfotograaf komt langs op donderdag 25 april in de Velveken en op
vrijdag 26 april in de Billemontstraat. Hij zal al die lachende gezichten weer
vastleggen voor het nageslacht. Het wordt een leuk aandenken aan dit
schooljaar. Er wordt van alle klassen een klasfoto genomen en dit schooljaar worden er van iedereen ook nog individuele foto’s genomen. Zodra wij
de foto’s in ons bezit hebben, krijgen de kinderen ze mee naar huis. Jullie
kunnen dan vrijblijvend beslissen of jullie de foto’s aankopen of niet.

KINDERPARTICIPATIE Grote kindbevraging: Hun mening telt!
De komende periode nemen al onze kinderen deel aan de 3-jaarlijkse grote kindbevraging vanuit onze scholengemeenschap. Alle Geelse stedelijke scholen doen hier aan
mee. De kinderen mogen hierbij vertellen hoe boeiend ze de lessen vinden, waar ze
goed in zijn, wat ze leuk vinden aan hun school of wat ze misschien willen veranderen.
Het speelplaatsgebeuren staat centraal in de bevraging. Deze bevraging gebeurt door
iedereen digitaal.
We zijn alvast erg benieuwd naar de resultaten! Wie weet komen er leuke ideetjes uit
de bus en kunnen we hiermee verder aan de slag.
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Baby geboren
• Juf Isabel (ondersteuner NOA) is bevallen van haar 2de zoontje
Roel. Wij wensen de juf en haar gezinnetje een dikke proficat met
deze gezinsuitbreiding!

Bedankt ouderraad
Bedankt aan de ouderraad voor de lekkere traktatie tijdens het carnavalfeest!
De frietjes smaakten heerlijk!
En het gebruik van de brooddoos als frietbakje was een fijn initiatief om de
afvalberg te verkleinen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!
Bedankt ouders om hier ook aan mee te willen werken.

Fiscaal attest
Het fiscaal attest 2018 werd vorige maandag, 25/03/2019, per mail aan alle
ouders bezorgd. Het hierop vermelde bedrag kan u indienen via uw belastingsaangifte voor 2018.

Wandeldag ten voordele van Añañau - Overhandiging
cheque met winstbedrag – in juni
Na 17 juni komt de verantwoordelijke van het schoolproject Añañau in
Peru naar Geel en kunnen we eigenhandig de winst voor ons goede
doel aan haar overhandigen. We zullen het eindbedrag ook aan jullie
kenbaar maken in onze laatste nieuwsbrief! Spannend hé?!

Droevig nieuws bij
• Juf Julie (munt), de grootmoeder van haar partner is overleden.
Onze oprechte deelneming en heel veel sterkte gewenst bij dit afscheid aan de hele
familie.

En wat gaat de tijd toch snel. Het einde van onze 2de trimester is reeds in
zicht. Volgende week donderdag brengen alle kinderen hun 3de schoolrapport mee naar huis en mag iedereen gaan genieten van een deugddoende
paasvakantie.

Namens het schoolteam
Lieve Dams—directeur
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Maart
Donderdag

28

Vrijdag

29

Zaterdag

30

Zondag

31

16u. Toekan
ICT project voor F—GG

April
Maandag

1

Bezoek gebedshuizen L—Go—O—F—GG

Dinsdag

2

Sportdag FG—P—O—KR—M

Woensdag

3

Vrij zwemmen + kleuters
Seminarie directies BuO

Donderdag

4

Seminarie directies
RAPPORT!

Vrijdag

5

Zaterdag

6

Zondag

7

Start paasvakantie t.e.m 22 april

Maandag

22

Paasmaandag = geen school

Dinsdag

23

Start de grote verkeerstoets

Selectief oudercontact
op afspraak

Seminarie directies

20u Ouderraad

Start ILC KR—M—FG—P
Start inschrijvingen schooljaar 2019-2020 in de Billemontstraat
Woensdag

24

Zwemmen
Moev rollerhappening (ingeschreven lln)
Buitenspeeldag (namiddag)

Donderdag

25

Schoolfotograaf komt langs in de Velveken

16u Personeelsvergadering

Directievergadering
Werkbezoek inspectie NOA voor ondersteuners, directies en co.
Vrijdag

26

Schoolfotograaf komt langs in de Billemontstraat
Navorming Publisher juf Lieve en juf Lotte

Zaterdag

27

Zondag

28

Maandag

29

Stadsbezoek Antwerpen F - GG - L—Go

Dinsdag

30

Omnisportdag KR—M—L—Go— FG—P—O
Laatste werkdag juf Betty—zij gaat met pensioen!!!

16u WG relaties en seksualiteit

Mei
Woensdag

1

Dag van de arbeid = geen school

Donderdag

2

Nieuwe nieuwsbrief op de website en in je mailbox

Vrijdag

3

Fietsdag stad Geel—Geel op de fiets!

Zaterdag

4

Zondag

5

Maandag

6

Dinsdag

7

Woensdag

8

Zwemmen TBA/9 + L—Go
Sherborne HB—T—KR—M
Moev danshappening (ingeschreven lln)

Donderdag

9

Netwerk psycho/ortho (juf An en juf Bieke)

16u. WG Toekan

Vrijdag

10

Zaterdag

11

Zondag

12

Maandag

13

Bert de Kusser L—Go—F –GG

16u WG relaties en seksualiteit

Dinsdag

14

OVSG begrijpend lezen—juf Nicky
Gezelschapswerkmodel: afsluiting in de klassen!

16u Personeelsvergadering

Woensdag

15

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

Schoolfeest

Fietsexamen op de weg (ingeschreven lln)
Donderdag

16

Netwerk kine/ergo (juf An en juf Riet)
Planningsdag directies

Vrijdag

17

Directeurenplatform OVSG

Zaterdag

18

Zondag

19

Maandag

20

Dinsdag

21

Woensdag

22

Zwemmen

Donderdag

23

Planningsdag directies

vrijdag

24

zaterdag

25

zondag

26

maandag

27

dinsdag

28

Toneelvoorstelling KR—M

woensdag

29

Zwemmen

Start bosklassen O—F—GG

Thuiskomst bosklassen

Netwerk ICT OVSG - juf Lotte
donderdag

30

vrijdag

31

Kindergemeenteraad

16u WG cyberpesten

