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Schooljaar 2020-2021

Welkom terug!
Wij zijn super blij om jullie terug te mogen verwelkomen in onze SAIO! Hopelijk hebben jullie allemaal een hele fijne en gezonde vakantie achter de rug ook al moesten
we met vele regels rekening houden.
Zoals jullie reeds vernomen hebben in de media kan onze school starten in code
geel. Alle kinderen kunnen dus weer in elke kleurencode voor 5 dagen per week naar
school komen! Joepie!
We wensen alvast alle kinderen, jong en oud + alle nieuwkomers en alle ouders van
harte welkom in onze school voor een heel nieuw schooljaar.

Corona-maatregelen gebundeld voor ouders
In een aparte bundel krijgen jullie heel wat informatie van hoe alles in de school in zijn
werk zal gaan om het allemaal zo veilig en gezond mogelijk te laten verlopen. Coronaproof!!!

Nieuws uit het team










We heten heel wat nieuwe leerkrachten welkom in onze school :
• Juf Laura (vervangt juf Liesbet) voor crea en sociale vaardigheden in T3/9),
• juf Tine (ambulant T3/9)
• Juf Ise (ambulant T3/9)
• juf Janne (ambulant in kleuterklas en T3/9)
• juf Sam (ambulant in type BA)
• Juf Nathalie (ondersteuner NOA—logo)
Juf Martien start halftijds en wordt verder vervangen door juf Natasja.
Juf Dominique heeft ziekteverlof tot en met eind oktober en wordt vervangen
door juf Natasja en juf Karlien.
Juf Nicky mist de start omwille van ziekte en is 14 dagen afwezig. We vervangen
haar intern met behulp van het lerarenplatform.
Juf Julie gaat voor het ondersteuningsnetwerk NOA aan de slag maar maakt eerst
nog gebruik van 2 maanden ouderschapsverlof. Juf Kimberly neemt de muntklas
voor haar
rekening dit schooljaar.
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 Bieke en juf Lotte.

Jaarthema : SAIO...Allemaal geluksvogels!
Omdat ons jaarthema zo bruusk is beëindigd omwille van de lockdown—gaan we
SAIO...allemaal geluksvogels! herhalen en aanpassen in een nieuwe versie
omdat er nog heel wat vogels met hun talenten en kwaliteiten niet aan bod kwamen.
We merkten dat onze kinderen heel erg aangesproken werden door de ’vogels’ en
dat er heel veel creatieve ideeën uit de bus kwamen. We bouwen er dus nog een
jaartje aan.
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Klasindeling nieuwe schooljaar Type Basisaanbod
Omwille van corona hebben we onze kinderen op het einde van vorig schooljaar te weinig
kunnen opvolgen op gebied van het verwerken van de leerstof. Daarom starten we op
1 september met voorlopige klasgroepen. Tijdens de eerste dagen worden onze kinderen
dan gescreend op datgene wat ze nog kennen en kunnen, zodat we eventueel nog enkele
kinderen kunnen verplaatsen indien nodig. Als jouw zoon of dochter eventueel nog van
klas zou veranderen, laten we dit ten laatste op vrijdag weten. We hebben er ook voor
gekozen om een extra klas binnen het basisaanbod in te richten om nog beter te kunnen
differentiëren, zodat elk kind snel op de juiste plek zit. Juf Leen Ceulaers neemt haar
intrek in de koningsblauwe klas in de Billemontstraat.
De kinderen van Type 3/9 zitten al wel in hun vaste klas.

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 Leen = Koningsblauw (KB)

juf Carolien = Felgroen (FG)

juf Jelle = Fluo (F)

juf Carine= Paars (P)

Juf Mia = Grasgroen (GG)

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 Kimberly = Munt (M)

NIEUW!!!! Leerplichtverlaging vanaf 5 jaar
Wat verandert er? Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd
van 5 jaar. Tot nu toe was dat 6 jaar. Zo volgen alle kinderen voortaan minstens een jaar
kleuteronderwijs en zijn ze goed voorbereid op het lager onderwijs.

Levensbeschouwelijke vakken in 3de kleuterklas?
Dat kan, maar is echter niet verplicht! Ouders van kinderen die dit wensen, dienen dit aan
te geven via de brief die de kinderen meekrijgen. De kinderen uit de witte klas die LBV
volgen, zullen hiervoor moeten aansluiten in de klas van Hemelsblauw terwijl de overige
kleuters in de kleuterklas blijven. Er mogen geen extra uren ingericht worden. Indien je
toch die keuze wenst te maken voor je kind, dien je de brief voor 8 september terug aan
de school te bezorgen.
Voor info kan je steeds contact opnemen met de directie van de school.
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Ons schoolsecretariaat is bemand
De Billemontstraat

Ingrid Cuypers
ingrid.cuypers@geel.be

= Businfolijn
Myriam Vermeulen
myriam.vermeulen@geel.be

Enkel op
Do van 13.00u. tot 16.00u.
Vrij van 14.45u. tot 16.45u.

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 2020-2021
Een nieuw schooljaar dient zich aan en dus gaan we ook van start met nieuwe nieuwsbrieven met maandkalender. 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 in september
Dit schooljaar moeten we jammer genoeg onze traditionele infoavond van september
anders organiseren omwille van corona. Alle klasleerkrachten zullen daarom de ouders
op 14 september een infobundeltje en kort filmpje bezorgen over hun klaswerking. Dit
kan je dan thuis rustig doornemen. Op donderdag 17 september kan je dan je eventuele
vragen online stellen aan de leerkracht zelf. Noteer alvast in je agenda:

Online infoavond - vragenuurtje 17 september - 19u.

Onthaal- en infobrochure 2020-2021
Onze vernieuwde brochures zullen kortelings (tegen de infoavond) 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 2020-2021 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 BLAUW 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. 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 stuk 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 16 september. Gelieve daaom
2 en 9 september voor een eigen stukje fruit of groente te zorgen.

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 of onderstaande personen per mail :
ingrid.cuypers@geel.be (werkt op donderdag- en vrijdagnam.) EN
sbs.saio@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 dat actief meewerkt aan de schoolondersteuning uit te breiden. Wie graag aansluit, kan zich vrijblijvend informeren
en contact opnemen met de directie (014/566420) of met onze voorzitter Kristof
de Bonte, te bereiken via mail: kristof_de_bonte@telenet.be.

Leerlingen– en contactgegevens
Dinsdag 8 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 14
september aanstaande, OOK als er geen aanvullingen zijn (OK vermelden op de
fiche is dan voldoende).

Bebat start het schooljaar met een dubbelepuntenactie.
Heb je weer een stapeltje oude batterijen liggen, geef ze dan zeker mee met je
zoon of dochter naar school. Zij kunnen dit zakje afgeven aan de klasleerkracht, die
het in de inzamelton zal verzamelen.
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En we hebben tijdens de vakantie ook afscheid genomen van:

• de moeder van meester Wille (atelier)
• en de vader van juf Martien. (logo)
We betuigen alle bedroefde families onze oprechte deelneming bij het verlies
van hun dierbaren. Veel sterkte!

Buitenschoolse kinderopvang De Bengelbende
Op vrijdagavond 18 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 dat niet meer in gebruik is door je eigen kinderen, kan je ons
hiermee gerust plezieren.
In SAIO krijgt het een tweede leven...

Wat zit er in mijn turnzak?
We brengen onze turnzak al best van af donderdag mee naar school. Wat zit
erin? Een donkerkleurige short, turn T-shirt met logo van de school, sportschoenen en een sportieve trui voor als we buiten turnen. Nieuwe leerlingen
krijgen hun eerste T-shirt gratis van de school. Bijbestellingen of grotere maten
zijn te verkrijgen aan 6 euro.

Enkele data in het eerste trimester om te onthouden en te noteren!
Donderdag 17 september
Vrijdag 2 oktober
Woensdag 21 oktober

Online infoavond voor alle ouders 19 uur
Lokale vrije dag! = GEEN school
Pedagogische studiedag = GEEN school

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 jaarthema SAIO - Allemaal geluksvogels! kunnen we echt wel zeggen:
we VLIEGEN erin, maar wel met de nodige coronamaatregelen!!!!
Namens het SAIO-team,
Lieve Dams directie
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SAIO…. Allemaal geluksvogels!
Dit schooljaar vliegen we er letterlijk opnieuw in met ons 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.
In onze nieuwsbrief kunnen jullie maandelijks een woordje uitleg terugvinden over onze Geluksvogel van de
maand.
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.
We laten zeker de vogels die vorig schooljaar niet aan bod gekomen zijn omwille van corona, al snel aan het
woord.
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September
Dinsdag

1

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

Woensdag

2

GEEN zwemmen—eigen fruitje meebrengen
NOA– startdag + directie (Beerse)

Donderdag

3

Vrijdag

4

Zaterdag

5

Zondag

6

Maandag

7

OVSG-bespreking op school

Dinsdag

8

CLB-overleg—planning schooljaar

Woensdag

9

Zwemmen—eigen fruitje meebrengen

Donderdag

10

Directievergadering NM

Vrijdag

11

Zaterdag

12

Zondag

13

Maandag

14

Dinsdag

15

Woensdag

16

OVSG-centraal directiecomité (VM)

16u. Personeelsvergadering
Zwemmen—fruitproject start!
Sherborne KR –M

Donderdag

17

14.30u. Para-blio-ambulanten overleg

19u. Online infoavond per klas

Vrijdag

18

Directievergadering + NOBA

Zaterdag

19

Zondag

20

Maandag

21

Selectieve medische consulten + vaccinaties voor enkele lln.

Dinsdag

22

Scholencross (meer nieuws volgt)

Woensdag

23

Scholencross (meer nieuws volgt)

Donderdag

24

Vrijdag

25

Zaterdag

26

Zondag

27

Maandag

28

Dinsdag

29

Navorming bodymap—juf Lynn

Woensdag

30

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