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Nieuwsbrief SAIO
Herhaling coronamaatregelen
Mondmaskerplicht
Leerlingen vanaf 10 jaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker op school. (voor wie het mogelijk is)
Leerlingenvervoer
Buschauffeur én begeleidster blijven ook nog steeds verplicht een mondmasker
te dragen.
We wachten nog steeds het advies af van de preventieadviseur rond het verplichten van de mondmaskers voor ‘alle’ leerlingen op de schoolbussen.
Hiervan worden jullie op de hoogte gehouden via smartschool.
Leerlingen vanaf 10 jaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker op school. (voor wie het mogelijk is). Vergeet dit niet mee te geven!
Ventilatie
Omdat we onze klassen heel veel moeten verluchten en de ramen en deuren
vaak zullen openstaan, raden we aan om je kinderen voldoende warme kleren te laten dragen nu het wat frisser is buiten.
Wat als je kind ziek is?
Zieke kinderen moeten thuisblijven. Neem contact op met je huisdokter.
Bij ziektesymptomen op school, zullen we jullie contacteren om je kind zo snel
mogelijk te komen ophalen. Hij/zij wordt dan in een apart lokaal opgevangen tot
iemand hem/haar heeft opgehaald. Neem daarna telefonisch contact op met de
huisarts. Die zal verder beslissen over de gezondheid van je kind.
Oudercontacten
Oudercontacten enkel op afspraak
Leerkracht en ouders dragen steeds een mondmasker
Houd voldoende afstand (1,5m tussen leerkracht en ouder)
Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en
opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten, zijn er enkele aanpassingen vanaf 8/11/2021:
Leerlingen basisonderwijs worden enkel nog getest als ze symptomen hebben.
Bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week, start een procedure tegen
clusteruitbraken. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.
Alvast bedankt voor jullie medewerking! Laat ons hopen dat we met deze
maatregelen snel weer naar het normale schoolgebeuren kunnen terugkeren!
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Rapporten
Even een herinnering om de rapporten terug te bezorgen aan de klasjuf.

Personeelsnieuws
Vanaf 18/11 zoeken we een vervanger voor juf Femke (NCZ) die ergens
anders een opdracht gaat vervullen.
Alvast bedankt om ons team tijdelijk te versterken!
Juf Veronique (PEGO) zal nog enkele uren invullen op onze school.

Ouderraad
Een dikke dankjewel voor alle deelnemers aan onze restaurantdag!
Door jullie steun kunnen we onze leerlingen weer trakteren op (meer) educatief
vermaak!
De volgende ouderraad staat gepland op maandag 24/1 om 20u in de refter van
de Billemontstraat. Nieuwe leden altijd welkom!

Speelplaats Velveken
De werken op de speelplaats in de Velveken (Larum) zijn al flink gevorderd. Jullie
zagen alvast dat de speelplaats nieuwe poorten kreeg. Hierdoor mag iedereen opnieuw gebruik maken van de hoofdingang (grote schoolpoort).
Nu we de laatste bouwfase in gaan, zijn we in blijde verwachting van het speeltuig
en nog enkele kleurrijke accenten.

Sinterklaasbezoek
Op vrijdag 3 december verwachten we hoog bezoek op school!
Sint en Piet komen die dag bij ons langs. In de klassen worden voorbereidingen getroffen om de Heilige Man met zijn knotsgekke knecht goed te ontvangen: versjes
inoefenen, knutselwerkjes maken… Het belooft een echt kinderfeest te worden! Wij
tellen alvast af!
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Welkom!
Wij heten Vincent (Wit) en Kyento (Lavendel) van harte welkom in onze
school!
Wij hopen dat zij en hun familie zich snel thuis zullen voelen.

Laatkomers / ouders / externen

Secretariaat

Hierbij geven wij even mee dat iedereen die op onze school langskomt , met of zonder afspraak, zich steeds eerst moet aanmelden aan het secretariaat. Dit geldt ook
voor de ouders die hun kind laattijdig op de school afzetten.
Omwille van algemene veiligheidsregels en de risicobeperking qua coronabesmettingen is het belangrijk dat iedereen zich aan deze richtlijn houdt.

Nieuwe schoolrekening komt er aan
De nieuwe schoolrekening met betrekking tot de kosten van oktober en november
zal in jullie mailbox verschijnen op 7 december 2021.
Ouders die de schoolkosten voortaan 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.

Zichtbaar en veilig naar school
Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee we de leerlingen willen
stimuleren om ook tijdens de donkere maanden te voet of met de fiets naar school te
komen.
Door fluo(vest) en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen de leerlingen stickers en kunnen ze sparen voor beloningen.
Meer info via smartschoolbericht of op www.helmopfluotop.be

Busvervoer
Voor het wijzigen van op- en afstapplaatsen, ook al is dat maar eenmalig, dienen wij
op voorhand (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.
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We leven mee met…..
de familie van juf Femke. Haar grootmoeder is vorige week overleden.
We wensen haar en de ganse familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode!

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!

Kerstvakantie
De school zal haar deuren sluiten om vrijdag 24 december om 12u20. De kerstvakantie start dus al ‘s middags!
Onze schoolbussen rijden die dag ‘s morgens en ‘s middags.
De Bengelbende is enkel in de voormiddag geopend!

Quarantaine
Indien je zoon of dochter in quarantaine moet, dan bezorg je de school een quarantaineattest.
Deze dien je zelf te downloaden:
https://www.domusmedica.be/actueel/quarantaine-arbeidsongeschiktheidsattest
https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl
Dit mag je via mail bezorgen aan de klasleerkracht of via sbs.saio@geel.be

Veel leesplezier!
Vanwege het SAIO-team
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November
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
Kernteam

Toneel: de jongen van de glasfabriek L – GO
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December
Woensdag

1

Donderdag

2

Vrijdag

3

Zaterdag

4

Zondag

5

Maandag

6

Dinsdag

7

Woensdag

8

Donderdag

9

Vrijdag

10

Zaterdag

11

Zondag

12

Maandag

13

Dinsdag

14

Woensdag

15

Donderdag

16

Vrijdag

17

Zaterdag

18

Zondag

19

Maandag

20

Dinsdag

21

Woensdag

22

Donderdag

23

Vrijdag

24

Bezoek van de Sint

Medisch onderzoek

Zwemmen
Kernteam
Netwerk “effectiever lesgeven in diversiteit”

Sportdag HB—T - R—G
Personeelsvergadering
Zwemmen
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox
Oudercontacten schoolverlaters T3/9 (op afspraak)

Zwemmen
Oudercontacten schoolverlaters TBA (op afspraak)
Halve dag school

Kerstvakantie t.e.m zondag 9 januari
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