NB 4
Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief
Update coronamaatregelen.
•

De huidige lockdown met verstrengde maatregelen en verlenging van de herfstvakantie was een juiste maatregel om de coronabesmettingen te doen dalen. Daar
zijn we superblij om maar we moeten allemaal samen nog een tijdje volhouden.

•

We blijven de 6 basisregels consequent toepassen op de werkvloer voor ieders
veiligheid en gezondheid.

•

Alle maatregelen die we ondertussen in de school hanteren onder code oranje
hebben we gecommuniceerd via jullie smartschoolaccount. Dat blijven we ook zo
verder doen als er aanpassingen worden doorgevoerd.

•

Herinnering: Ventilatie / verwarming: gezien we veel moeten ventileren, is het
echt fris in de klas geworden. Gelieve de kleding van je kind daarop te voorzien.
Zoals bij het skiën: vele laagjes… zodat het vlot kan wisselen. :-)

•

Pedagogische studiedag van 2 december gaat NIET door
en wordt een gewone lesdag voor de kinderen.
Deze halve dag wordt verzet naar een latere datum in 2021. Deze is momenteel
nog niet gekend. We laten hem wel zo spoedig mogelijk weten.

Welkom aan enkele nieuwe leerlingen en hun ouders
Op maandag 9 november zagen we enkele nieuwe gezichten op de speelplaats en in de
klassen. Wij heten Divenchio (Rood) , Kaleb (Munt) en Kaylee (Goud) van harte welkom in
onze school. We hopen dat zij en hun ouders zich snel thuis zullen voelen in onze school.
Hopelijk kan deze nieuwsbrief hen daar al een beetje bij helpen.
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Gebruik van SMARTSCHOOL !!!
We hebben smartschool echt nodig om in tijden zoals corona een eenvoudig
platform te hebben voor een snelle communicatie naar de ouders toe. Aan
ouders die nog niet ingelogd zijn dit schooljaar, graag je account activeren
aub. Wie hierbij hulp nodig heeft, kan een mailtje sturen naar
lotte.ooms@geel.be
BEDANKT voor jullie medewerking !

Eerste rapport + selectieve oudercontacten
Hopelijk hebben jullie onze vernieuwde rapporten kunnen ’smaken’. Wij zijn
alleszins best fier over het resultaat en hopen dus dat jullie onze vernieuwde
aanpak en verduidelijking daarbij ook beter vinden.
Deze week worden de nieuwe afspraken voor de oudercontacten afgewerkt,
maar ouders die zelf ook nog met vragen zitten, kunnen deze ALTIJD stellen aan
de leerkrachten. Blijf hier niet mee zitten. Je kan hen gemakkelijk bereiken via
jullie smartschoolaccount.

Wat na SAIO?
Info voor ouders in een coronaproof jasje dit jaar
Wat na SAIO? = voorbereiding van een goede studiekeuze binnen het secundair
onderwijs!
Ouders van effectieve en mogelijke schoolverlaters die bijna de SAIO-eindmeet
hebben behaald, worden elk jaar opnieuw uitgenodigd in de school voor een
belangrijke infovergadering rond studiemogelijkheden in het secundair onderwijs. Ook dat kan in code oranje niet doorgaan….
Het CLB is ondertussen samen met de school druk aan de slag gegaan om voor
de ouders een digitale voorstelling te maken. Voor de kinderen zelf wordt er
wel per klasbubbel een infomoment voorzien. Als de voorstelling klaar is wordt
ze per mail/smartschool aan de betrokken ouders bezorgd. Tijdens het oudercontact van december kan er dan met deze info individueel verder aan de slag
gegaan worden zodat we goede adviezen en studiekeuzes kunnen maken in het
belang van onze kinderen.

Helm op fluo top—niet vergeten!!!
Nu de donkere dagen van de maanden november en december eraan komen, willen
we toch nog eens extra aandacht vragen voor de veiligheid van onze kinderen!
Vergeet dus in deze periode zeker niet om ALTIJD je fluohesje aan te doen en je
fietshelm op te zetten!

Sinterklaasbezoek
Sinterklaas heeft laten weten dat hij dit jaar niet persoonlijk kan langskomen
tijdens de schooluren omdat hij nu alles coronaproof bij de kinderen moet
afleveren en dit veel meer tijd vraagt dan andere jaren. Toch zal hij langs onze
school passeren. Hij vraagt dat alle kinderen hun schoentje in de school klaarzetten op donderdag 3 december. Hij probeert dan langs te komen tijdens de
nacht van 3 op 4 december. Spannend hé!
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Jaarthema : SAIO… Allemaal geluksvogels
Dipper
In november is het verhaal van Dipper aan de beurt!
De pijler van geluk in dit verhaal is jezelf zijn, jezelf aanvaarden en je goed in je vel
voelen.
Dipper is een waterspreeuw. Toch wil hij graag hoog kunnen vliegen zoals de grote
vogels en kunnen zwemmen zoals de vissen. Doorheen het verhaal leert Dipper dat
ook hij speciale dingen kan, die de grote vogels en de vissen niet kunnen. Het is
belangrijk dat we blij zijn met wie we zijn, dan zijn we ook gelukkiger.

Onze ouderraad vergadert op donderdag 19 november om
20u.
Deze keer ontmoeten we elkaar online. Kristof, onze voorzitter, heeft de deelnemers al een uitnodiging gestuurd.
Ook de werking ziet er in tijden van corona helemaal anders uit. De voorgestelde
activiteiten uit vorige nieuwsbrief moesten ondertussen weer aangepast worden.

Schoolkalender 2021
De schoolkalender voor het nieuwe schooljaar zal dit jaar niet met foto’s van de
kinderen zijn, maar wel met tekeningen. Het resultaat zal hoogstwaarschijnlijk wel
even mooi zijn. Zodra hij klaar is, krijgen jullie een uitnodiging in de boekentas om
deze te bestellen. Hopelijk steunen jullie via die aankoop massaal onze ouderraad.

Verkoop van verse soep
Dit kan en mag momenteel niet doorgaan omwille van het verbod op take-away
door scholen en verenigingen op Geels grondgebied omwille van corona. Zodra dit
verbod wordt opgeheven, kunnen we dit initiatief met de ouderraad terug
herbekijken.

Schoolrekening
De schoolrekening met betrekking tot de kosten van oktober en november zal in
jullie mailbox verschijnen begin december. 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.

We leven mee met…..
de familie van juf Karlien (logo) De grootmoeder van haar partner is deze week
gestorven. We wensen de familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Namens het SAIO-team,
Lieve Dams directie
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Woensdag

18

Sherborne KR—M

Donderdag

19

CLB-overleg online

Vrijdag

20

Online directievergadering

Zaterdag

21

Zondag

22

Maandag

23

Dinsdag

24

Woensdag

25

Sherborne HB—T

Donderdag

26

9u Overhandiging cheque met winst van wandeldag 2020 t.v.v.
‘t PASST in Velveken—kan niet doorgaan omwille van corona

20u Online ouderraad

Wat na SAIO? voor de kinderen in de klas —schoolverlaters T3/9
Vrijdag

27

Zaterdag

28

Zondag

29

Maandag

30

OVSG—regionaal directeurenplatform (digitaal)

Wat na SAIO? voor de kinderen in de klas —schoolverlaters TBA
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Dinsdag

1

Woensdag

2

De school blijft open, de bussen rijden die dag - de lessen gaan
gewoon door (geen pedagogische studiedag!)

Donderdag

3

Kinderen mogen schoentje zetten op school!

Vrijdag

4

Sint coronaproof op school

Zaterdag

5

Zondag

6

Maandag

7

Dinsdag

8

Woensdag

9

Donderdag

10

Vrijdag

11

Zaterdag

12

Zondag

13

Maandag

14

Dinsdag

15

Woensdag

16

Sherborne W-L-GO

16u Online PV
Sherborne KR-M
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox

Donderdag

17

NOA-directieoverleg—hele dag

Vrijdag

18

Zaterdag

19

Zondag

20

Maandag

21

KERSTVAKANTIE

Dinsdag

22

T.E.M ZONDAG 3 JANUARI

5

