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Schooljaar 2021-2022

Nieuwsbrief SAIO
Corona update
• Vanaf 1 oktober is de mondmaskerplicht op heel veel plaatsen afgeschaft, ook bij het
brengen en ophalen van de kinderen aan school. De regels van de brede samenleving
gelden dan. Wel wordt nog volgend advies meegegeven: ‘Als de afstandsregel niet kan
worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen voor
personen vanaf 13 jaar.’ Maar dat is dan de verantwoordelijkheid van de ouders.
• De preventieadviseur of het lokaal bestuur kan de mondmaskerplicht aan de schoolpoort eventueel nog wel opnieuw invoeren, als de lokale situatie hierom vraagt.
• We blijven inzetten op ventilatie en handen wassen.
• Bij oudercontacten is het mondmasker wel nog verplicht.

Ventileren op school
Aangezien we veel moeten ventileren, is het in sommige klassen al echt fris geworden.
Gelieve de kleding van je kind daarop te voorzien. Zoals in de winter: vele laagjes… zodat
er vlot kan aan– en uitgetrokken worden.

Oudercontact 9/11/2021
De inschrijvingsperiode voor de oudercontacten gaat door van 27/10/21 tot 31/10/21.
Meer info volgt nog via mail.
Zorg hiervoor zeker dat u kan inloggen op SMARTSCHOOL!

Ouderraad in 2021-2022
De volgende ouderraad staat gepland op 15/11/2021 om 20u in de refter van de
Billemontstraat. Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds welkom!

SAIO Restaurantdag - Allen daarheen!
@ Ontmoetingscentrum Winkelomheide (Kemeldijk 5 - Geel)
Vrijdag 22 oktober 2021 verwachten we alle ingeschreven ouders, familieleden en
sympathisanten op onze eetavond. Samen met onze ouderraad en enkele bereidwillige
ouders proberen we ons schoolteam weer om te toveren tot volleerde koks die een
overheerlijke maaltijd voor jullie zullen klaarmaken.

Betalen kan enkel CASH aan de kassa ter plaatse in de zaal.
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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. Daarom willen we jullie nog dit trimester een kalender aanbieden die je dan kan gebruiken vanaf januari 2022. Onze leerlingen en leerkrachten
maakten al prachtige kunstwerken om deze kalender op te fleuren.
Mooi initiatief en hopelijk valt hij bij jullie allemaal in de smaak!

Dag van de Jeugdbeweging
Vrijdag 22 oktober is het opnieuw Dag van de Jeugdbeweging!
Het jeugdwerk is springlevend in Geel en ver daarbuiten!
Meer info op https://www.geel.be/dag-van-de-jeugdbeweging
Via deze weg willen we alle leerlingen die aangesloten zijn bij
een jeugdbeweging aansporen om hun uniform te dragen op
vrijdag 22 oktober = met onze restaurantdag ☺ !

Schoolrekening
De eerste schoolrekening is bezorgd. Graag betaling binnen de 30 kalenderdagen. Ouders die wensen te betalen via domiciliëring kunnen dit via ons
schoolsecretariaat in orde brengen. Het is alvast een aanrader om via domiciliëring te betalen om lastige herinneringsbrieven of aanmaningen met boetes
vanuit stad Geel te vermijden.
Neem hiervoor gerust contact op met Myriam Vermeulen 014/566420 op
maandag, dinsdag of donderdag of stuur haar een mailtje.
We bezorgen jullie hieronder nogmaals de data waarop jullie een rekening
zullen ontvangen. Noteer deze alvast op jullie kalender zodat jullie dan zeker
jullie mailbox nakijken.
• Schoolkosten oktober-november: dinsdag 07/12/2021
• Schoolkosten december-januari: donderdag 03/02/2022
• Schoolkosten februari-maart: donderdag 21/04/2022
• Schoolkosten april-mei: dinsdag 07/06/2022
• Schoolkosten juni: dinsdag 05/07/2022

Rapporten
Het eerste rapport van onze bollebozen zal op 29/10/21 via de boekentas meegebracht worden. Na de herfstvakantie mag dit weer terug naar school komen.
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Kindergemeenteraad Geel
@Jeugdcentrum de bogaard van 10u30-12u30
Vanuit het stadsbestuur en de jeugdraad wordt er een kindergemeenteraad
georganiseerd tijdens de maand oktober. Kinderen uit de Geelse scholen worden
samengebracht om na te denken, te praten en te beslissen over verschillende
thema’s. Zelfs de minister komt hierbij op bezoek!
Onze school wordt dit jaar vertegenwoordigd door Robbe, Alvin en Matteo.

BUSINFOLIJN - Info voor ons leerlingenvervoer
Toch nog even meegeven dat niet alleen de busbegeleidster op de hoogte
moeten zijn van wijzigingen voor het leerlingenvervoer, maar zeker en vast ook
de businfolijn: hiervoor gebruik je best 3 mailadressen tegelijk!
• Ilse.boeckx@geel.be
• lotte.ooms@geel.be
• sbs.saio@geel.be
Ook voor het wijzigen van op- en afstapplaatsen, ook al is dat maar eenmalig,
dienen wij op voorhand (best 3 dagen op voorhand) een aanvraag voor goedkeuring in te dienen bij het ministerie van Onderwijs en Vorming. Dit alles heeft
te maken met de verzekering van het kind.
Zonder goedkeuring mogen wij geen enkel kind met een andere bus laten
meerijden.

Personeelsnieuws

• Juf Femke zal juf Eve vervangen voor de lessen Niet-Confessionele Zedenleer.
Welkom juf Femke!
• Juf Martien is afwezig. Zij wordt vervangen door juf Karlien en juf Karlijn.

Vervelende beestjes in optocht: graag controle!
Iedereen kan luizen krijgen en dit is helemaal geen schande, maar we merken dat
het elk jaar opnieuw een hardnekkig probleem is!
Ondanks de aandacht en de zorg van veel ouders blijken deze insecten
telkens opnieuw de kop op te steken. Het is dus van het grootste belang dat we
allemaal samenwerken zodat we de luis uit onze school kunnen bannen.
Controleer de haardos van je kinderen regelmatig (bijna dagelijks) en breng de
school onmiddellijk op de hoogte bij het opmerken van neten of luizen.
Dit is VERPLICHT en staat in het schoolreglement!
Samen ten strijde trekken is de boodschap!
Hartelijk dank voor jullie bereidwillige medewerking!
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Trooper
De ouderraad van SAIO is lid geworden van TROOPER.
Onze school wordt door deze webshop gesteund met een percentje op je aankoop!
Wil je ons steunen wanneer je online winkelt?
• Ga naar trooper.be/saio.
• Zoek daar de webshop waar je wil shoppen
Alvast bedankt!

Smartschool-account: contact tussen ouders en school !
We merken dat er nog ouders hun smartschoolaccount niet of te weinig
gebruiken om ons schoolse nieuws te lezen. Dit vinden we echt
superjammer!
Mogen we nog eens een warme oproep doen om dit online-platform te
gebruiken, want in dit coronatijdperk is het soms nodig snel berichten of
informatie te kunnen doorgeven aan jullie in het belang van je kind, de
klas, het schoolgebeuren. Snel reageren en kunnen schakelen is dan van
groot belang.
Wie nog moeilijkheden ondervindt met zijn account, kan contact opnemen
met lotte.ooms@geel.be of 014/566420.

Veel leesplezier aan allen.
Namens het SAIO-team.
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Oktober
Donderdag

21

Pedagogische studiedag = geen school

Vrijdag

22

Dag van de jeugdbeweging

Zaterdag

23

Zondag

24

Maandag

25

Spaghettidag - Zaal Winkelomheide

Herfstwandeling - alle klassen Velveken
Herfstwandeling - W—HB—T—R—G—PL

Dinsdag

26

Woensdag

27

Zwemmen
Start inschrijvingen oudercontacten om 9u.

Donderdag

28

Vaccinaties voor enkele leerlingen

vrijdag

29

Herfstwandeling KR—M—L—Go
Rapport in de boekentas!

zaterdag

30

Start herfstvakantie t.em vrijdag 5 november

Zondag

31

Einde inschrijvingen oudercontacten om 24u.

5

November
Maandag

8

Dinsdag

9

Woensdag

10

Oudercontact (op afspraak)
Zwemmen
Moev unihockey (ingeschreven leerlingen)

Donderdag

11

Wapenstilstand

Vrijdag

12

Brugdag = geen school

Zaterdag

13

Kindergemeenteraad

Zondag

14

Maandag

15

20u Ouderraad

Dinsdag

16

Personeelsvergadering

Woensdag

17

Zwemmen
Nieuwe nieuwsbrief in je mailbox

Donderdag

18

Vrijdag

19

Zaterdag

20

Zondag

21

Maandag

22

Dinsdag

23

Woensdag

24

Donderdag

25

Vrijdag

26

Zaterdag

27

Zondag

28

Maandag

29

Dinsdag

30

Zwemmen

Toneel: de jongen van de glasfabriek L—GO
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