NB 2
Schooljaar 2019-2020

Nieuwsbrief SAIO
Infoavonden in Velveken en De Billemontstraat
Het is voor ons schoolteam steeds een fijne opsteker als ouders interesse hebben voor de werking van de klaspraktijk. We maken immers SAMEN school…. Uw betrokkenheid en onze aanspreekbaarheid zijn dan van groot belang. Dankjewel voor jullie aanwezigheid op onze infoavonden en zij die er nu niet konden bij zijn, zien we graag bij een volgende contactavond.

CLB – vraaggestuurde leerlingbegeleiding via onthaalmedewerkers Ilse Gielis en Elle Van Sas
Jullie kunnen als ouder, leerkracht of leerling steeds terecht met al je vragen bij onze vaste CLBmedewerkers van het onthaalteam. Via een eenvoudig telefoontje of mailtje kan je met hen een
afspraak maken of kunnen jullie er met je zorgvragen terecht. Het CLB-nummer is 014/58 85 34.
Hun mailadres is ilsegielis@vclb-kempen.be (voor type BA en type 8) of ellevansas@vclbkempen.be (voor type 3 en 9) Zeker doen als je met vragen zit!
Er komt kortelings nog een sticker met deze contactgegevens in de schoolagenda.

Jaarthema : SAIO—Allemaal geluksvogels
Mingo
In oktober staat het verhaal van Mingo in de kijker!
De pijler van geluk in dit verhaal is emoties: je gevoelens uiten en een positieve houding aannemen.
Mingo wil niet leren vliegen en ook niet op één poot staan. Hij vindt alles stom. Mama en papa
vinden het goed dat Mingo laat zien hoe hij zich voelt, maar toch zal hij alles moeten leren.
Uiteindelijk probeert Mingo het toch. En kijk wat er gebeurt: hij verandert van een jonge, grijze
flamingo naar een mooie, grote, roze flamingo! Ook voor ons is het belangrijk dat we onze
gevoelens kunnen laten zien en dat we ook op een positieve manier aan onszelf willen werken.
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Personeelsnieuws

• Juf Dominique blijft afwezig wegens ziekte. Juffen Karlien en Natasja blijven haar vervangen.
• Juf Hülya (islam) neemt halftijds ouderschapsverlof en wordt hierin vervangen door juf
Binnaz. Welkom juf Binnaz.

• Ilse Boeckx - secretariaat/businfolijn - zal vanaf 7 oktober gedurende een langere afwezig zijn
vanwege een medische ingreep tijd. Zij wordt vervangen door Maryse Woucters en die is voorlopig te bereiken via mail: sbs.saio@geel.be of 014/56 64 39.

SAIO—Restaurantdag – allen daarheen!
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Schoolkalender in de maak
Onze ouderraad wil ook dit jaar weer een toffe jaarkalender verkopen om wat extra centen te
bekomen. Vandaar willen we jullie nog dit trimester een kalender aanbieden die je dan kan
gebruiken vanaf januari 2020. Onze leerlingen en leerkrachten werden al gefotografeerd om
deze kalender op te fleuren. Mooi initiatief en hopelijk valt hij bij jullie allemaal in de smaak!

Schoolrekening
De eerste schoolrekening zal in jullie mailbox verschijnen op donderdag
3 oktober. Graag betaling hiervan uiterlijk 3 november 2019. Ouders die
wensen te betalen via domiciliëring kunnen dit via ons schoolsecretariaat in
orde brengen. Dit is alvast een aanrader om lastige herinneringsbrieven
of aanmaningen vanuit stad Geel te vermijden.
Neem hiervoor gerust contact op met Myriam Vermeulen 014/566420 op
maandag, dinsdag, woensdag of donderdag of stuur haar een mailtje:
myriam.vermeulen@geel.be
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Leden van onze ouderraad in 2019-2020
Hier volgen de namen van de leden van onze ouderraad die dit jaar actief zullen
meedenken en werken. Deze groep wordt ook nog aangevuld met enkele leerkrachten.
Ouders zijn: Kristof De Bonte (voorzitter) - Pervin Alptekin - Saartje Hannes - Paul
Smeyers - Bert Belmans - Cindy Lodewijckx.
Leden van ons schoolteam zijn: Carine Sterckx - Dominique Hofkens—Nicky Dilen—
Leen Ceulaers en Lieve Dams.
De mailadressen van alle leden verschijnen binnenkort op onze website.
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom.

Rapportenperiodes
We proberen vanaf dit schooljaar om de rapportperiodes allemaal even lang te
maken (= 2,5 maand). Hierbij streven we naar meer evenwaardige rapporten die
gekoppeld zijn aan klassenraden.
1. 2de week na de herfstvakantie + oudercontact voor nieuwe ouders + IHP
2. 3de week na de kerstvakantie + oudercontact
3. Week voor de paasvakantie + selectief oudercontact
4. Eind juni + oudercontact
Indien er (doorheen het jaar) een oudercontact nodig is, wordt er een overleg
geregeld (op vraag van leerkracht of van ouders).

Mededeling van de Verkeersdienst—stad Geel
De stad heeft zich ingeschreven voor de “beloofd –campagne”. Het is een positieve
campagne om voorbeeldige chauffeurs te bedanken: zie www.beloofd.be
Hoe werkt de campagne?
Er bestaan genoeg namen voor bestuurders die zich niet aan de verkeersregels
houden: snelheidsduivels, brokkenpiloten ... Maar wat met voorbeeldige
chauffeurs die zich zoals het hoort aan de snelheidslimiet houden? Wij geloven dat
die chauffeurs een titel verdienen waar ze trots op kunnen zijn. En dat zij bedankt
mogen worden voor hun voorbeeldige rijgedrag
Daarom introduceren we de positieve term ‘Control Cruiser’ als naam voor de
voorbeeldige automobilist. Een begrip dat in oktober niet zal weg te denken zijn uit
ons straatbeeld. Want in oktober gaan we de Control Cruisers massaal bedanken
voor hun verkeersveilig gedrag. Via de borden langs de snelwegen en de gewestwegen in Vlaanderen, maar ook via bedankborden op huizen en in de straten waar
het er het meest toe doet. De straten in uw gemeente.
De stad heeft 170 borden besteld en wil zich vooral focussen op de zone 30.
Aangezien alle scholen in zone 30 gelegen zijn zal er tegelijkertijd met het schoolroutekaartbord ook een “control cruiser” bord geleverd worden. Er wordt aan de
scholen gevraagd om dit bord zichtbaar aan een raam of dergelijke te bevestigen
vanaf begin oktober. De actie start op 5 oktober en loopt de ganse maand.

BUSINFOLIJN—belangrijke info voor ons leerlingenvervoer
Onze vaste medewerkster Ilse Boeckx is vanaf maandag afwezig
vanwege een medische ingreep en kan dus géén mails meer
beantwoorden. Vanaf het weekend kan je dus alles wat met het
leerlingenvervoer te maken heeft, doorgeven via het mailadres:
sbs.saio@geel.be of via 014/56 64 95
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Kinderparticipatie—Kindergemeenteraad Geel
6 november 13.30 – 16.00 uur.
Vanuit het stadsbestuur en de jeugdraad wordt er voor het 6de jaar op rij een kindergemeenteraad georganiseerd tijdens de maand november. 2 kinderen per Geelse school worden
samengebracht om hen te laten nadenken, praten en beslissen over verschillende thema’s.
Ook onze school zal daar vertegenwoordigd worden.

Dag van de Jeugdbeweging
Vrijdag 18 oktober is het opnieuw Dag van de Jeugdbeweging!
Het jeugdwerk is springlevend in Geel en ver daarbuiten!
Via deze weg willen we alle leerlingen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging aansporen
om hun uniform te dragen op vrijdag 18 oktober = met onze restaurantdag ☺ !

Afscheid nemen
•

Vorige week is de moeder van meester Ivo (RKG) overleden.

We wensen de meester en zijn familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Veel leesplezier aan allen en we kijken uit naar de ontmoetingen met ouders tijdens onze restaurantdag op 18 oktober.
Allen daarheen.
Namens het SAIO-team,
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Oktober
Dinsdag

1

16u WG cyberpesten

Woensdag

2

Zwemmen
Sherborne KR-M

Donderdag

3

Schoolrekening september in je mailbox

Vrijdag

4

Herfstwandeling FG-P-O
Congres TOL—juf Martien en juf Natasja

Zaterdag

5

Dag van de leerkracht

Zondag

6

Maandag

7

Lokale vrije dag = geen school! →

Dinsdag

8

Start klassenraden
Sportdag W
Inschrijving restaurantdag binnenbrengen aub!

Woensdag

9

Zwemmen TBA/9 + HB-T-KR-M
Sherborne W-L-GO
NOA-directievergadering Beerse—juf Lieve

Donderdag

10

Directievergadering-werkcollege Zammel—juf Lieve

Vrijdag

11

Herfstwandeling kabouterberg R-G

Zaterdag

12

Zondag

13

Maandag

14

COV vorming

Dinsdag

15

Navorming ICT—juf Lotte (namiddag)

Woensdag

16

Pedagogische studiedag = geen school voor de leerlingen →

Donderdag

17

Vrijdag

18

Zaterdag

19

Zondag

20

Maandag

21

Handen uit de mouwen SAG F—GG
Toneel ‘ de maan in het zand’ - groep W
Bestuurscomité—scholengemeenschap—tweedaagse juf Lieve

Dinsdag

22

Bestuurscomité—scholengemeenschap—tweedaagse juf Lieve

Woensdag

23

Vrij zwemmen + kleuters
Sherborne HB-T
ISB RKG—meester Ivo en juf Lotte
OVSG – doelenkader type basisaanbod infosessie—juf Lieve

Donderdag

24

Vrijdag

25

Zwerfvuilactie FG-P

Zaterdag

26

Uiterste betaaldatum voor schoolrekening = 3 november!!!!!

Zondag

27

Maandag

28

Dag van de jeugdbeweging

5
Start herfstvakantie t.e.m. zondag 3 november

16u. Aanvangsbegeleiding voor
nieuwe leerkrachten

16u Personeelsvergadering

19u Ouderraad

Restaurantdag vanaf 16u

November
Maandag

4

Dinsdag

5

EHBO opleiding - juf Martien

Woensdag

6

Zwemmen
Sherborne KR-M
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox

Donderdag

7

EHBO opleiding—juf Karline en juf An VE

Vrijdag

8

EHBO opleiding—juf Nicky en juf Lotte
CLB—overleg + Cel zorg—juf Lieve

Zaterdag

9

Zondag

10

Maandag

11

Wapenstilstand = geen school →

Dinsdag

12

Directieoverleg—werkcollege Larum

Woensdag

13

Zwemmen
Sherborne HB-T
Moev unihockey (ingeschreven lln)

Donderdag

14

Vrijdag

15

Zaterdag

16

Zondag

17

Maandag

18

Dinsdag

19

Woensdag

20

Zwemmen
Sherborne W-L-GO

Donderdag

21

CLB—overleg

Vrijdag

22

Zaterdag

23

Zondag

24

Maandag

25

Dinsdag

26

16u Personeelsvergadering
Rapport 1

Selectief oudercontact

16u Infosessie scoodle (lkr)
20u. Ouderraad

Woensdag

27

Donderdag

28

Vrijdag

29

Zaterdag

30

Zwemmen
Sherborne KR—M

Centraal directeurenplatform—Brussel—juf Lieve

6

