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Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief SAIO
Inschrijven van nieuwe leerlingen
De inschrijfperiode voor het nieuwe schooljaar is al van start gegaan op 19 april.
Voor nieuwe leerlingen die nog dit schooljaar of volgend schooljaar wensen in te schrijven
binnen één van onze types, kan er steeds een individuele afspraak gemaakt worden op het
nummer 014/566420. We hebben nog 2 plaatsen T3, 2 plaatsen voor T3/9 kleuter en 2
plaatsen voor type basisaanbod

Jaarthema: Kagoe
In juni zijn we klaar om onze laatste Geluksvogel te ontmoeten: Kagoe! De pijler van geluk in
dit verhaal is opmerken en waarderen, de wereld om ons heen zien en appreciëren. Kagoe
rent rond en maakt veel lawaai. Zo jaagt hij alle diertjes weg en vindt hij geen eten. Daarna
leert hij van zijn papa hoe hij goed moet stilstaan, zo kan hij eten vangen. Terwijl hij dit doet,
voelt hij zich heel goed. Hij kan kijken, dromen, stilstaan én veel gemakkelijker eten vangen.
Dit maakt Kagoe blij. Zo leren we dat mensen die goed rondkijken en hun omgeving waarderen, gelukkiger zijn. Dit is ook het ideale moment om eens terug te blikken op het voorbije
schooljaar en stil te staan bij waarvan wij gelukkig werden.

Klassenraden en oudercontacten in juni 2021
De klassenraden vinden plaats op onze school van 31 mei tot en met 15 juni. Tijdens deze
periode kunnen er sommige behandelingen van de paramedici wegvallen omdat zij vaak
aanwezig moeten zijn op het overleg.
Na deze klassenraden nodigen we alle ouders uit om samen met de klasleerkracht en/of
andere betrokkenen het rapport, de algemene bevindingen, de vorderingen en de eventuele
bezorgdheden van hun kind te bespreken tijdens het oudercontact.
De oudercontact gaan door op donderdag 17 juni voor de schoolverlaters en op donderdag
24 juni voor onze andere leerlingen.
Afhankelijk van de pandemiecode waarin we ons bevinden eind juni moeten de oudercontacten zoveel als mogelijk online doorgaan.

Levensbeschouwelijke vakken – eventuele nieuwe keuze kenbaar
maken vóór 30 juni!!!
Bij de inschrijving van uw dochter/zoon heeft u de keuze gemaakt tussen een cursus in één
van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer. Die keuze geldt in beginsel
voor de ganse duur van de studies in de school.
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van dit schooljaar, tenzij
u uw keuze wijzigt. Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst
te wijzigen moet dit voor 30 juni 2019 gebeuren. Als ouder, voogd of meerderjarige leerling
vraagt u een nieuw keuzeformulier aan op het secretariaat van de school en bezorgt u het
vóór 30 juni 2021 aan de juf of op ons secretariaat. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 september
2021 en kan na 30 juni niet meer gewijzigd worden!
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Leerlingenvervoer - ter herinnering!
Leerlingenvervoer - ter herinnering! In het belang van het kind en zijn veiligheid benadrukken wij dat bij elke wijziging van de normale busschema’s ELKE KEER de school moet
verwittigd worden en niet enkel de busbegeleiding. Dit is echt om misverstanden te voorkomen. Het is niet de taak van de busbegeleiding om de school te verwittigen maar het blijft
de verantwoordelijkheid van de ouders om duidelijk te communiceren naar de businfolijn
wat er moet geregeld worden voor je zoon of dochter!!! Ook als leerlingen last-minute
worden afgehaald door ouders of grootouders moeten we hiervan op de hoogte gebracht
worden. Niet vergeten dus!!
Mogen we toch met aandrang vragen om elke keer ook de school te verwittigen.
Ilse.boeckx@geel.be én lotte.ooms@geel.be én sbs.saio@geel.be

Bedankt ouderraad
Op vrijdag 30 april hebben onze leerlingen en leerkrachten genoten van een overheerlijk
ontbijt. We willen graag onze ouderraad bedanken voor deze fijne attentie.

Fietsexamen en verkeerstoets
Leerlingen van de groepen F, GG, L en GO konden via de computer oefenen voor hun
verkeersexamen op www.verkeerstoets.be.
Maar voor het praktische deel doen we beroep op politieagenten, (oud-)leerkrachten
en vrijwilligers om op het parcours bepaalde fietsregels te beoordelen zodat onze
leerlingen gewapend zijn om zich op een veilige manier door het drukke verkeer te
begeven! Wij organiseren op woensdag 2 juni een fietsexamen op de openbare weg
voor F, GG, M, L en GO. Wees voorzichtig hé!
Hiervoor gaan onze leerlingen nog oefenen op de volgende momenten:
GG

VR 28/O5

13u-14.15

F

MA 31/05

14.30-15.15

L

MA 31/05

10.45-11.55

M

VR 28/05

8.55-10.10

Fietsbehendigheid Velveken
Tijdens de maand juni worden er fietsbehendigheidsoefeningen gegeven op de school
(Velveken).
Het is leuk wanneer de kinderen hiervoor met hun eigen fiets kunnen oefenen. Daarom
krijgen jullie de kans om de fiets te brengen in het weekend op zondag 29 mei van 10u tot 12u.
Ook tijdens de schooluren kan de fiets altijd gebracht worden.
De fietsen worden verzameld in de turnzaal.
Alvast bedankt.
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Personeelsnieuws
Juf Lieve is afwezig wegens ziekte tot einde schooljaar. Zij wordt intern vervangen.

Onze school blijft wel bereikbaar op het volgende nummer:
014/56 64 22 i.p.v op het GSM nummer. Dit nummer is ook bereikbaar buiten de schooluren.
Droevig nieuws bij
• Juf Leen C (KB), haar vader is overleden.
• Juf Riet (ergo), de grootmoeder van haar partner is overleden.
Onze oprechte deelneming en heel veel sterkte gewenst bij dit afscheid aan de
hele familie.

Vervaldatum schoolrekening!!!
Op 3 juni aanstaande zal de schoolrekening met betrekking tot de kosten april-mei
2021 naar jullie mailbox worden verzonden. Indien u deze niet terugvindt in uw
inbox, check dan zeker uw spambox!
De laatste rekening voor dit schooljaar bezorgen wij u tijdens de eerste week van
juli 2021. Graag bij beide rekeningen de betaling uitvoeren binnen de 30 dagen na
factuurdatum a.u.b.
We danken hierbij graag nog alle ouders die het afgelopen jaar de betalingen
nauwgezet en tijdig hebben uitgevoerd!

Switch/ Verhuis
Op 1 september zal er een locatiewissel zijn voor enkele klassen van type basisaanbod. De jongste 3 klassen zullen zich vestigen in de Billemontstraat en de
oudste 3 klassen verhuizen naar Velveken.
Uitgebreide info is terug te vinden in de aparte nieuwsbrief. Deze kan u vinden op
de website en op smartschool.

Uitstap
Omwille van corona hebben we dit schooljaar nog niet veel uitstappen kunnen
maken. Daarom willen we deze laatste maand toch nog graag enkele activiteiten
plannen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de coronamaatregelen die op
dat moment van kracht zijn. Hierdoor kan het zijn dat we last-minute toch nog
enkele activiteiten plannen. De leerkrachten houden jullie hier van op de hoogte.

Niet vergeten!!!
Pedagogische studiedag op:
• donderdag 27 mei!
• Woensdag 30 juni!
De school is die dagen gesloten en er rijden geen
schoolbussen!
Namens het schoolteam
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Mei
Donderdag 27

Pedagogische studiedag voor leerkrachten
= geen school voor de kinderen
Ouderraad (online)
vrijdag

28

zaterdag

29

zondag

30

maandag

31

Start klassenraden
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Juni
Dinsdag

1

woensdag

2

Zwemmen
Fietsexamen (voor ingeschreven leerlingen)

Donderdag

3

Schoolrekening in je mailbox!

Vrijdag

4

Zaterdag

5

Zondag

6

Maandag

7

Dinsdag

8

Woensdag

9

Donderdag

10

Vrijdag

11

Zaterdag

12

Zondag

13

Maandag

14

Dinsdag

15

Schoolreis Ark van Noë—klassen SAIO Velveken R - G - FG - P - O

Woensdag

16

Vrij zwemmen + kleuters

Personeelsvergadering
Zwemmen

Testdag nieuwe leerlingen basisaanbod
Donderdag

17

Vrijdag

18

Zaterdag

19

Zondag

20

Maandag

21

Dinsdag

22

Sportdag Velveken

Woensdag

23

Vrij zwemmen + kleuters

Kindergemeenteraad voor Louis
en Yinthe.
Oudercontact schoolverlaters (op
afspraak)

Voorlopige klasindeling

Nieuwsbrief in je mailbox
Donderdag

24

vrijdag

25

zaterdag

26

zondag

27

maandag

28

dinsdag

29

woensdag

30

Oudercontact (op afspraak)
Sportdag M—L—Go—KB—F—GG

Pedagogische studiedag voor leerkrachten
= geen school voor de kinderen
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