NIEUWSBRIEF
NB 1 - SCHOOLJAAR 2022-2023
1 SEPTEMBER 2022

WELKOM

Wij zijn superblij om jullie terug te mogen verwelkomen in onze SAIO! Hopelijk
hebben jullie allemaal een hele fijne en gezonde vakantie achter de rug.
We wensen alvast alle kinderen, jong en oud + alle nieuwkomers en alle ouders van
harte welkom in onze school voor een gloednieuw schooljaar.

Coronamaatregelen
We starten het schooljaar gelukkig in code groen! Dit wil zeggen dat we zonder
opgelegde beperkingen en aanpassingen het schooljaar mogen en kunnen starten.
Heerlijk is dat!
Dus: geen alcoholgels, geen wasstraten, geen mondmaskers meer en dat hopelijk
voor heel lang.
Wie toch nog graag een mondmasker draagt, kan dit nog steeds op vrijwillige basis.

KLEUREN VOOR DE KLASGROEPEN
De meeste ouders zijn er al mee vertrouwd maar voor de nieuwkomers zetten we
onze kleuren en letters nog even op een rij. Vetgedrukt staan de afkortingen die in
de maandkalender steeds terug zullen komen.
Type basisaanbod (TBA)
juf Lore = klas rood (R)
juf Goedele = klas geel (G)
juf Sam = klas pastel (PL)
juf Carolien = klas felgroen (FG)

juf Carine = groep paars (P)
juf Stefanie = klas oranje (O)
juf Leen C. = klas koningsblauw (KB)
juf Jelle = klas fluo (F)
Klas rood, geel en pastel zitten in de Billemontstraat.
Klas felgroen, paars, oranje, koningsblauw en fluo zitten in de Velveken.
Type 3/9 (Billemontstraat)
juf Laura = klas wit (W)
juf Ans = klas hemelsblauw (HB)
juf Ise = klas turquoise (T)
juf Natalie = klas turquoise (KR)

juf Kimberly = klas munt (M)
juf Nicky = klas lavendel (L)
juf Hilde = klas goud (Go)

Jaarthema: in SAIO zit Talent 2.0
Een schooljaar kan niet van start gaan zonder een boeiend
jaarthema. Vorig jaar zijn we gestart met in SAIO zit talent. Dit
thema gaan we dit jaar nog verder laten bloeien in onze school.
De talenten van onze kinderen worden daarbij verder in de verf
gezet.
Vorig jaar mochten we jullie al verwennen met een SAIO-lied en
dansje, maar kortelings komt daar zelfs nog een echte
SAIO-videoclip aan.

TEAMNIEUWS
Juf Magda (ambulant) is afwezig tot en met de kerstvakantie. Zij wordt vervangen door
meester Stijn.
Meester Ivo start het schooljaar niet mee en blijft afwezig tot …………………….
Juf Isabel (RKG en ambulant) is afwezig tot eind september en wordt al grotendeels
vervangen door juf Silke.
Juf Karline (ambulante) is afwezig wegens ziekte van 2 tot en met 16 september. Zij wordt
vervangen door juf Elly tijdens deze periode.
Juf Bieke(psycho) gaat dit jaar deeltijds werken en wordt aangevuld door juf Ellen die
vooral in Velveken actief aan de slag gaat.
Juf Veronique neemt dit schooljaar alle uren PEGO op voor onze school.
Juf Lieve Dams (L) en juf Eve Janssens (E) zullen dit jaar samenwerken als 1 directieteam,
we zorgen ervoor dat er steeds iemand aanwezig is om de school in goede banen te
leiden.
Wie wanneer aanwezig is kan je terugvinden in het kalenderoverzicht.
Onze school krijgt dit jaar maar liefst 3 bussen extra en dus ook 3 nieuwe
busbegeleidsters. Wij heten Carine, Hanne en Heidi van harte welkom in ons
busbegeleidingsteam.
We wensen alle nieuwe gezichten een knallende start toe in topteam-SAIO!

Schooluren

Einde van de schooldag

Ochtendbewaking
Vanaf 8u15 kunnen de kinderen op
school terecht. Vóór 8u15 is er géén
toezicht op de speelplaats en blijft de
schoolpoort gesloten.

Op de andere dagen sluiten we de
schooldag af met 15 minuten
speeltijd, maar de school eindigt
effectief om 15u15. Dit betekent
dat je je kind ook niet vóór dit
moment mag komen ophalen.

Start van de lessen
De lessen starten dagelijks om
8u45.
Woensdag
School uit om 12u20.

Sluiting schoolpoort
De schoolpoort sluit om 15u30 of
wanneer de laatste schoolbus
vertrokken is.

Gezonde school
We vinden het belangrijk dat kinderen gezonde eetgewoontes ontwikkelen. Als
school passen we dit dan ook toe in onze schoolafspraken.
De kinderen moeten daarom een fruitje of groente eten tijdens de
voormiddagspeeltijd. Indien een kind geen fruit bij heeft, kan een extra
boterham of cracotte ook (geen knijpzakjes). Tijdens de namiddagspeeltijd
kunnen ze wel een droge koek (zonder chocolade) eten.

#ikdrinkkraanwater
Binnen de scholengemeenschap blijft de afspraak dat de kinderen op
school enkel kraantjeswater drinken. We voorzien daarom voor elke
nieuwe leerling een gratis drinkbus op hun eerste schooldag. We vragen
aan de andere leerlingen om hun blauwe drinkbus steeds terug mee
naar school te brengen.

Woensdag - FRUITdag

!

Woensdag blijft onze fruitdag op school. Alle kinderen krijgen
die dag een stuk fruit gratis aangeboden door onze ouderraad.
Ons fruitproject kan waarschijnlijk pas starten op woensdag 14
september. Gelieve daarom op woensdag 7 september voor
een eigen stukje fruit of groente te zorgen.
Ook onze school probeert de
afvalberg te verkleinen.
Koek en fruit brengen we mee
in een doosje.
Zet overal
de naam van het kind
op, zodat onze verzameling aan
verloren voorwerpen niet
uitbreidt!

Secretariaat
De-Billemontstraat
Ilse Boeckx
ilse.boeckx@geel.be
= businfolijn

Enkel op
Do van 13.15u. tot 15.45
Vrij van 13.15u. tot 15.45

014/566423

Myriam Vermeulen
myriam.vermeulen@geel.be

Ma, di en do van 9.00 tot 16.00u
Wo van 9.00 tot 12.15u

014/566422

SCHOOL

Alle dagen (ook buiten de
schooluren)

Dringende buswijzingen

ilse.boeckx@geel.be
sbs.saio@geel.be
lotte.ooms@geel.be

014/56 64 20
GSM: 0498/17 14 70

014/56 64 23

Busvervoer
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 worden op de hoogte gehouden.
Bedankt voor jullie soepelheid en geduld bij de opstart van de nieuwe busritten.

!Aandacht aandacht!
Infoavond
donderdag 13 september
voor ALLE ouders

@ De Billemontstraat 77 om 19.00u
voor de ouders van klas wit, rood, geel, pastel, hemelsblauw,
turquoise, knalroze, munt, lavendel en goud.
@ Velveken 9 om 20.00u
voor de ouders van klas felgroen, paars, oranje,
koningsblauw en fluo.
Probeer ALLEN aanwezig te zijn op deze super belangrijke infoavond!!!!

Huiswerk voor de ouders
Leerlingenfiche nakijken
Vandaag 1 september zal uw kind zijn/haar leerlingenfiche mee naar huis brengen via de
boekentas.
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.
Graag deze fiche terugbezorgen aan de klasleerkracht uiterlijk vrijdag 9
september, OOK als er geen aanvullingen zijn (OK vermelden op de fiche is dan
voldoende).
Gelieve bij wijzigingen in de loop van het schooljaar de nieuwe gegevens (nieuw adres,
telefoonnummer…) steeds zo snel mogelijk aan het schoolsecretariaat te bezorgen. (niet
enkel aan de busbegeleiding)

Onthaal- en infobrochure

Schoolreglement

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.

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 versie schooljaar
2022-2023 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 op de infoavond nog een documentje waarop u handtekent voor gelezen
en akkoord met het schoolreglement van de Geelse stedelijke scholen.
Mogen wij u vragen dit dan per kerende terug mee te geven met uw kind of aan de klasjuf af te
geven.
Bedankt!

Huiswerk voor de ouders
Afwezigheden vanaf 5 jaar
Alle kinderen en leerplichtige kleuters krijgen een PAARS knipblad mee naar huis met de
vier afwezigheidattesten wegens ziekte, die u als ouders zelf kunt invullen als de
ziekteperiode drie kalenderdagen of minder is.
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.!

Schoolrekening
De ouders van nieuwe leerlingen die hebben aangegeven om te betalen via
domiciliëring zullen via de klasjuf van hun kind een domiciliëringsmandaat
ontvangen. Gelieve dit zo snel mogelijk terug mee te geven naar school.
Andere ouders kunnen ook nog overschakelen naar automatische betalingen
via domiciliëring. Gelieve hiervoor een seintje te geven aan het secretariaat.

Even ter herinnering zoals in het schoolreglement is vermeld!
Nieuwsbrieven én andere brieven waarop niets moet geschreven of ingevuld worden door de
ouders ,worden steeds digitaal verstuurd via uw smartschoolaccount. Andere
documenten worden nog wel via de boekentas verdeeld. De schoolrekeningen bezorgen we
jullie via jullie persoonlijk mailadres

Belangrijke data

Dinsdag 13 september Infoavond voor ALLE ouders 19 uur en 20u
Woensdag 21 september Pedagogische studiedag = GEEN school
Maandag 3 oktober Lokale vrije dag! = GEEN school
Woensdag 12 oktober Pedagogische studiedag = GEEN school
Vrijdag 14 oktober Restaurantdag—Winkelomheide

Ouderraad - Werft aan
Heeft 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.
Graag meer info? Bel dan gerust naar 014/566420 of kom naar onze eerste ouderraad
Maandag 5 september om 20u in de refter van de Billemontstraat.

Turnzak
We brengen onze turnzak al best vanaf
vrijdag 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.

Veel sterkte aan de familie van
juf Magda met het verlies van
haar schoonmoeder.

- Wat je in je hart bewaart, raak je
nooit meer kwijt -

Nieuwe leerlingen krijgen hun eerste T-shirt
gratis van de school. Bijbestellingen of grotere
maten zijn te verkrijgen aan 6 euro.

Smartschool
Alle nieuwe ouders zouden een mailtje ontvangen moeten hebben met daarin
de logingegevens voor smartschool.
Indien dit niet het geval is, neem dat contact op met lotte.ooms@geel.be
Om je account te activeren:
- Inloggen: : https://youtu.be/8iDtWRqPza0
- Paswoord aanpassen en stel ik mijn mailadres in: https://youtu.be/KMht80K5DP0
De werking van smartschool .
- : https://youtu.be/K0xSIsEc_5s
- https://youtu.be/61fhiYLAOLY

Deze kalender is een handig overzicht van alle activiteiten, dus zorg dat je niets mist.
De nieuwsbrieven verschijnen maandelijks en belanden in je mailbox en op de website!
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