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Schooljaar 2019-2020

Nieuwsbrief SAIO
Welkom
Na een lange , deugddoende zomervakantie waren we blij om onze poorten terug te openen
en alle leerlingen te verwelkomen. We gaan van start met een totaal van 134 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 81 leerlingen in de
Billemontstraat en 53 leerlingen hebben een stekje gekregen in Velveken. We wensen alle
nieuwkomers en hun ouders van harte welkom in onze school.

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 Lore= Rood (R)

juf Stefanie = Oranje (O)

juf Magda = Geel (G)

juf Jelle = Fluo (F)

juf Joon = Felgroen (FG)

juf Mia= Grasgroen (GG)

juf Carine= Paars (P)
juf Leen = Wit (W)

juf Natalie = Knalroze (KR)

juf Ans = Hemelsblauw (HB)

juf Nicky = Lavendel (L)

juf Karline = Turquoise (T)

juf Hilde = Goud (GO)

juf Julie = Munt (M)

Personeelsnieuws









Juf Bieke mist dit jaar de start omdat ze met bevallingsrust is en wordt voorlopig vervangen
als schoolpsychologe door Mieke Beylemans.
Juf Martien keert halftijds terug uit ziekteverlof en wordt verder vervangen door juf
Natasja.
Juf Dominique heeft ziekteverlof tot en met 13/9 en wordt vervangen door juf Natasja en
juf Karlien.
Juf Liesbet van de knalroze klas gaat dit jaar nog verder studeren en wordt daardoor als
klastitularis vervangen door juf Natalie.
Juf Isabel komt na haar ouderschapsverlof als ambulante leerkracht terug in de dienst
binnen type basisaanbod.
Juf Kimberly neemt dit schooljaar ambulante taken op binnen onze schoolwerking.
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 onze
schoolpsychologe.
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Ons schoolsecretariaat is bemand
De Billemontstraat

Ilse Boeckx
ilse.boeckx@geel.be

= Businfolijn
Myriam Vermeulen
myriam.vermeulen@geel.be

ma van 13.30u. tot 15.30u.
do en vrij van 14 tot 15.30u.

014/566420
014/566423

ma, di en do van 9.00 tot 16.00u.
Wo van 9.00 tot 12.15u.

014/566420 of
014/566422

Nieuwsbrieven 2019-2020
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 maandelijks 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 dinsdag 17 september 2019 om 19.00u.
De Billemontstraat: infoavond dinsdag 17 september om 20.00u.

Onthaal– en infobrochure 2019-2020
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.

Schoolreglement
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het schoolreglement aangepast aan de nieuwe wetgeving en
goedgekeurd op de schoolraad en het schepencollege.
Het schoolreglement wordt niet meer op papier verspreid, maar de digitale goedgekeurde versie
schooljaar 2019-2020 verschijnt op de website . De papieren versie ligt ter inzage op de school en
op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de ouders kan dit 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 dan per kerende
terug mee te geven met uw kind. Bedankt!

Even ter herinnering zoals in het schoolreglement is vermeld!
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.
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Afwezigheden wegens ziekte van leerplichtige kinderen
Alle kinderen en leerplichtige kleuters krijgen een GEEL 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.!

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
meegeven.
Ons fruitproject kan echter pas starten op woensdag 18 september. Gelieve daarom 4 en 11
september voor een eigen stukje fruit of groente te zorgen.

Verkeersweek
Tijdens de verkeersweek krijgen de leerlingen uit de groepen GG en F op dinsdag 17/9 weer
een onderdompeling in een “veilig verkeersbad”. Deze dag gaat door in Laakdal. De 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 014/566423 telkens in de NAMIDDAG 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 te bereiken via mail: kristof_de_bonte@telenet.be.
De startvergadering van onze ouderraad gaat door op dinsdag 24/9 in de Billemontstraat
77 om 20u. Iedereen welkom!

Leerlingen– en contactgegevens
Dinsdag 3 september zal uw kind zijn leerlingenfiche mee naar huis brengen. Gelieve deze
grondig na te kijken en te verbeteren of aan te vullen waar nodig. Indien er meerdere adressen zijn, bijvoorbeeld bij gescheiden ouders of pleeggezin, graag duidelijk alle gegevens vermelden per contactpersoon (eventueel op de achterzijde van de fiche).
Indien het mailadres gewijzigd is, graag ook duidelijk het nieuwe vermelden zodat u zeker de
briefwisseling van de school in uw postvak krijgt.
Graag dit document terugbezorgen aan de klasleerkracht uiterlijk maandag 9 september
aanstaande, OOK als er geen aanvullingen zijn (OK vermelden op de fiche is dan voldoende).

Leuk geboortenieuws te melden
- Juf Bieke is tijdens de vakantie de trotse mama geworden van een tweede kindje. Wij wensen haar en haar gezin van harte proficiat met de geboorte van hun dochtertje Laura.
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En we hebben tijdens de vakantie ook afscheid genomen van:
•
•
•

ex-collega Maggy Honnay (NCZ), zij is tijdens de zomervakantie overleden na een
jarenlange slepende ziekte.
de moeder van Machteld Mertens (LO) is heel plots overleden bij de start van de
vakantie.
en van de grootmoeder van Lore Mols (Rood) werd ook afscheid genomen.

We betuigen alle bedroefde families onze oprechte deelneming bij het verlies van hun
dierbaren.

Buitenschoolse kinderopvang De Bengelbende
Op vrijdagavond 20 september zal er GEEN opvang voorzien zijn in de Bengelbende.
Hun mensen hebben die dag een teambuildingsactiviteit. Gelieve hiermee rekening te
houden.

Gezocht voor onze speelplaatswerking
Wij zijn op zoek naar speelgoed dat niet meer nieuw maar nog wel bruikbaar is voor
kleuters en lagere schoolleerlingen. Als jullie dus al wat ouder speelgoed
hebben liggen dat niet meer in gebruik is door je eigen kinderen, kan je ons
hiermee gerust plezieren.
In SAIO krijgt het een tweede leven...

Jaarthema : SAIO...Allemaal geluksvogels!
Dit schooljaar hebben we met heel het team gekozen voor het jaarthema dat als
rode draad door onze schoolse activiteiten zal lopen: SAIO...allemaal geluksvogels!
Het wordt beslist een thema dat onze kinderen zal aanspreken en dat voor heel wat
creatieve ideeën zal zorgen.
Op de volgende bladzijde kan je al heel wat te weten komen over dit nieuwe thema.

Enkele data in de eerste trimester om te onthouden en te noteren!
Dinsdag 17 september
Dinsdag 17 september
Maandag 7 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

Infoavond in de Velveken om 19u.
Infoavond in De Billemontstraat om 20u.
Lokale vrije dag! = GEEN school
Pedagogische studiedag = GEEN school
Restaurantdag in zaal Loana

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 leerrijk jaar van te maken met heel veel boeiende school- en klasactiviteiten
voor groot en klein.
En met ons nieuwe jaarthema Allemaal geluksvogels kunnen we echt wel zeggen: we VLIEGEN erin!!!
Namens het SAIO-team,
Lieve Dams directie
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SAIO…. Allemaal geluksvogels!
Dit schooljaar vliegen we er letterlijk weer in met ons nieuwe jaarthema “Allemaal Geluksvogels!”
Dit jaarthema is gebaseerd op het boek Geluk voor kinderen van Leo Bormans.
Over het boek:
“Geluksexpert Leo Bormans, auteur van het succesvolle The World Book of Happiness, schreef voorleesverhalen voor kinderen over de tien sleutels van geluk. Geluk voor kinderen is een speelse zoektocht naar oprecht geluk en een warm nest. Het boek is gebaseerd op de voornaamste wetenschappelijke inzichten uit de
positieve psychologie. Het geeft ouders, grootouders, opvoeders en leraren de kans om op een aangename
manier universele waarden door te geven die de basis vormen voor een gelukkig leven.”
Gedurende het schooljaar zal er elke maand een andere ‘Geluksvogel’ met zijn of haar eigen verhaal aan bod
komen. In elk verhaal komt er een sleutel van geluk aan bod. In de klassen kan er dan verder gewerkt worden
rond het verhaal. Door te praten over de verhalen, te knutselen, samen te lezen… komt ons jaarthema helemaal tot leven.
Hieronder vinden jullie een overzicht van welke geluksvogel wanneer aan bod komt. In onze nieuwsbrief
kunnen jullie maandelijks een woordje uitleg terugvinden over onze Geluksvogel van de maand.
September: Sporo - doelen stellen en die stap voor stap realiseren
Oktober: Mingo - emoties
November: Dipper - mezelf zijn
December: Kaketoe - relaties
Januari: Hokko - geven
Februari: Kea - uitproberen
Maart: Nandoe - gezond lichaam
April: Branta - kracht
Mei: Alba - openheid en zingeving
Juni: Kagoe - opmerken en waarderen
Op deze manier hopen wij dat wij als school een warm nest vormen voor al onze geluksvogels, waarbij we elk
kind onder onze vleugels nemen zodat ook zij sterke vleugels zullen ontwikkelen.
September

Sporo
In september vliegen we erin met Sporo!
In dit verhaal gaat het over doelen stellen en die stap voor stap realiseren.
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September
Maandag

2

Weer naar school—Nieuw jaarthema: SAIO….allemaal geluksvogels

Dinsdag

3

NOA– overleg + directie (Beerse)

Woensdag

4

GEEN zwemmen—eigen fruitje meebrengen

Donderdag

5

Vrijdag

6

Zaterdag

7

Zondag

8

Maandag

9

Dinsdag

10

Directievergadering / CLB-overleg / Para-overleg

Woensdag

11

GEEN zwemmen—eigen fruitje meebrengen

Donderdag

12

Vrijdag

13

Zaterdag

14

Zondag

15

Maandag

16

Dinsdag

17

VM + NM

Zwerfvuilactie O—F—GG

16u Personeelsvergadering
Schoolfotografie voor schoolkalender 2020

Verkeersdag F—GG in Laakdal

19u Infoavond Velveken
20u Infoavond Billemontstraat

Woensdag

18

Zwemmen

Donderdag

19

Sportdag F—GG

Vrijdag

20

Directievergadering

Werkgroep speelplaats Velveken

Zaterdag

21

Zondag

22

Maandag

23

Dinsdag

24

Scholencross (meer nieuws volgt)

Overleg nieuwe leerkrachten

OVSG directeurenplatform Brussel

20u. Ouderraad

Woensdag

25

Zwemmen

Donderdag

26

Scholencross (meer nieuws volgt)
Infosessie integrado juf Lieve—juf Lotte (Antwerpen)

Vrijdag

27

Zaterdag

28

Zondag

29

Maandag

30
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