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 30 SEPTEMBER 2022

Restaurantdag
@ OC Winkelomheide - Kemeldijk 5 Geel

Juf Isabel (RKG+ BLIO) blijft afwezig tot aan de herfstvakantie. 
Juf Silke en meester Stijn nemen haar vervanging op.

Vrijdag 14 oktober 2022 verwelkomen we alle 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 om een
overheerlijke maaltijd voor jullie klaar te maken. 

Helpende handen, om alles in goede banen te leiden, zijn nog altijd welkom. Hiervoor
krijgen jullie nog een begeleidend briefje mee naar huis. We rekenen op jullie! Graag
een seintje geven vóór 8 oktober zodat we de werklijst kunnen vervolledigen.

De inschrijvingen en betalingen voor de restaurantdag lopen vandaag af…..dus wees er
nog snel bij als we een bordje voor je mogen klaarzetten. 

Infoavonden
Het is voor ons schoolteam steeds een fijne

opsteker als ouders interesse hebben voor de
werking van de klaspraktijk. We maken immers

SAMEN school…. Uw betrokkenheid en onze
aanspreekbaarheid zijn dan van groot belang. 

 
Dankjewel voor jullie aanwezigheid op onze info-

avonden en zij die er nu niet konden bij zijn, zien we
graag bij een volgende contactavond.

 

Teamnieuws



Rapport 1 vóór de herfstvakantie (25/10) + oudercontact voor nieuwe ouders + IHP (27/10)
Rapport 2 eind januari (31/1/2023)  + oudercontact voor alle ouders (2/2/23)
Rapport 3 vóór de paasvakantie  (28/3) + selectief oudercontact (30/3)
Rapport 4 eind juni  (20/6) + oudercontact voor alle ouders (22/6)

We streven ernaar om onze rapporten en oudercontacten te koppelen aan de klassenraden om
zo een totaalbeeld te kunnen geven van de vorderingen van je kind op dat moment.

Indien er (doorheen het jaar) nog een bijkomend oudercontact nodig is, wordt er een overleg
geregeld (op vraag van leerkracht of van ouders). 

Rapporten en oudercontacten

Problemen met je account?
Contacteer lotte.ooms@geel.be of 014/56 64 20

Mogen we nog eens een warme
oproep doen om dit online-platform te

gebruiken, want dit is het enige
platform waarbij we snel berichten of

informatie kunnen doorgeven aan
jullie in het belang van je kind, de klas,

het schoolgebeuren. 
 

Smartschool-account activeren!



Fotokalender in de maak

Onze ouderraad wil ook dit jaar weer een toffe jaarkalender
verkopen om wat extra centen te bekomen. 
Vandaar willen we jullie nog dit trimester een kalender aanbieden
die je dan kan gebruiken vanaf januari 2023. 
Er werden al knappe foto’s genomen om deze kalender op te
fleuren. 
Mama Heidi uit de ouderraad is volop bezig met de opmaak van
de kalender. 
Mooi initiatief en hopelijk valt hij bij jullie allemaal in de smaak! 

Een warme oproep aan alle ouders om de initiatieven van de ouderraad te steunen zodat zij alle
extraatjes voor jullie kinderen, blijvend kunnen aanbieden dit schooljaar. 
We sommen er hier enkele op: gratis fruit op woensdag, financiële tussenkomst bij de
schoolreizen en uitstappen met vervoer + alle kinderfeesten zoals sinterklaas, carnaval, gezond
ontbijt, ….. Al deze activiteiten kunnen rekenen op hun financiële steun. Hier zijn we als school
super blij mee! 1000X dankjewel ouderraad!

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom om mee te vergaderen op maandag 24/10 om 20u in de
refter van de Billemontstraat.

Ouderraad - 24/10 

Week van het bos

Ook dit jaar vliegen we in oktober allemaal weer eens de deur uit.
Tijdens de Week van het Bos gaan we op ontdekking in de natuur in
onze eigen buurt. Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur
maakt ons immers gezonder én creatiever. 
Het wordt weer een leerrijke educatieve uitstap. Een echte
ontdekkingstocht! 

Wanneer die herfstwandelingen juist doorgaan, kan je terugvinden in
onze kalender van oktober. 

9 tot 16 oktober 2022



Huiswerk voor de ouders

Als school trachten wij onze leerlingen een uitgebreid gamma aan activiteiten
en zaken aan te bieden. Dit kunnen wij enkel realiseren met de hulp van ons

Schoolbestuur Stad Geel, de bijdragen van de Ouderraad, sponsering door
derden, ... Sommige kosten zijn echter vrijblijvend en dienen wij aan te 

 rekenen via de schoolfactuur.
 

De schoolrekening wordt steeds via mail aan de ouder(s) (of verantwoordelijke)
verstuurd. Dit is een afspraak waar we ons sterk aan houden. De regelgeving

qua betaling e.d. vinden jullie terug in onze infobrochure en het
schoolreglement.

 
Indien jullie via domiciliëring wensen te betalen, neem dan even contact op met
het secretariaat. U krijgt dan van ons het document toegestuurd om dit in orde

te maken.
 

Schoolrekening

We bezorgen jullie hieronder graag de data waarop jullie een rekening zullen ontvangen.
Noteer deze alvast op jullie kalender zodat jullie dan zeker jullie mailbox nakijken.
·    Schoolkosten september: donderdag 06/10/2022
·    Schoolkosten oktober-november: dinsdag 06/12/2022
·    Schoolkosten december-januari: dinsdag 07/02/2023
·    Schoolkosten februari-maart: donderdag 20/04/2023
·    Schoolkosten april-mei: dinsdag 06/06/2023
·    Schoolkosten juni: dinsdag 04/07/2023

De eerste schoolrekening komt dus volgende week donderdag 6 oktober via jullie
persoonlijke mailbox! 



Als ouder, leerkracht of leerling kunnen jullie steeds met al jullie vragen terecht bij onze
vaste CLB-medewerkers van het onthaalteam. 
Via een eenvoudig telefoontje of mailtje kan je met hen een afspraak maken of kunnen
jullie er met je zorgvragen terecht. Zeker doen als je met vragen zit!

CLB - Vraaggestuurde leerlingbegeleiding

lindsaymattheys@vclb-kempen.be  (voor type BA en type 9
geïntegreerd) 
ellevansas@vclb-kempen.be  (voor type 3 en 9). 
014/58 85 34

Contactgegevens

Graag kammen, kammen, kammen...
Om de luis uit de scholen te bannen en hebben we jou als ouder heel erg nodig. 

TIPS op onderstaande links:
https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/ 
https://youtu.be/QPws_SO1_mU 

Luizen op bezoek?

Dag van de jeugdbeweging 21/10/22
Op 21 oktober kleuren we het land opnieuw in met onze
jeugdbewegingshemden, Tshirts en sjaaltjes. Op deze dag tonen alle
kinderen en jongeren die aangesloten zijn bij één van de negen
jeugdbewegingen dat ze trots zijn op hun jeugdbeweging. 

Alle leerlingen zijn op 21/10 welkom in hun uniform. 



Maandag 3 oktober    Lokale vrije dag! = GEEN school
Woensdag 12 oktober  Pedagogische studiedag = GEEN school 
Vrijdag 14 oktober   Restaurantdag—Winkelomheide
Donderdag 27 oktober  Oudercontact - op afspraak
29 oktober tot en met 6 november herfstvakantie

Belangrijke data

Geboortenieuws
Een dikke proficiat aan juf Katrien van het

ondersteuningsnetwerk met de geboorte van haar
dochtertje Marie

Bebat-inzamelactie

Bebat ontwikkelde een spaarprogramma speciaal voor scholen: voor elke
ingezamelde kilogram aan gebruikte batterijen krijgt je school 1 punt. 
Die gespaarde punten kan de school dan inruilen voor allerlei sport- en
spelmateriaal dat we kunnen gebruiken op de speelplaats en in de turnzaal. 
Dus hoe meer batterijen we inzamelen, hoe meer punten we verzamelen! 
We hebben een grote inzamelton staan op beide vestigingsplaatsen. 

Onze school verzamelt jouw lege batterijen



  Directie   
zaterdag 1    
zondag 2    

maandag 3  Lokale verlofdag = geen school  

dinsdag 4 E
Toneel Raspoetin L - Go - O - KB - F
Start klassenraden  

woensdag 5 E   

donderdag 6 E
Medisch onderzoek
Uitstap Olens Koetje voor FG en P
Schoolrekening in je mailbox

Kernteam

vrijdag 7 L   

zaterdag 8    
zondag 9    

maandag 10 E Start ILC-project R - HB - T - G - PL  
dinsdag 11 L Navorming ICT - juf Lotte  

woensdag 12  
Pedagogische studiedag = geen

school
 

donderdag 13 L Vaccinaties door CLB  
vrijdag 14 L  Restaurantdag @ Winkelomheide

zaterdag 15    
zondag 16    

maandag 17 E   
dinsdag 18 E  Personeelsvergadering

woensdag 19 E Zwemmen (geen kleuters)  
donderdag 20 E Toneel Roodhapje PL - KR - M  

vrijdag 21 L
Dag van de jeugdbeweging
Herfstwandeling FG - P - O - KB - F  

zaterdag 22    
zondag 23    

maandag 24 E  20u Ouderraad

dinsdag 25 L
Herfstwandeling KR - M
Rapport in de boekentas

Werkmoment

woensdag 26 L Zwemmen (geen kleuters)  
donderdag 27 L  Oudercontact - op afspraak

vrijdag 28 L Nieuwe nieuwsbrief via smartschool  

zaterdag 29  
Herfstvakantie t.e.m 6

november
 



  Directie   
maandag 7 E  
dinsdag 8  Sportdag HB - T - R - G (voormiddag)  

woensdag 9  Vrij zwemmen (geen kleuters)  
donderdag 10  Kernteam

vrijdag 11  Wapenstilstand  
zaterdag 12    
zondag 13    

maandag 14 E   
dinsdag 15   

woensdag 16  Zwemmen (geen kleuters)  
donderdag 17   

vrijdag 18 L  
zaterdag 19    
zondag 20    

maandag 21 E  20u Ouderraad

dinsdag 22   Personeelsvergadering

woensdag 23  Zwemmen (geen kleuters)  
donderdag 24   

vrijdag 25 L  
zaterdag 26    
zondag 27    

maandag 28 E   
dinsdag 29   Werkmoment

woensdag 30  
Zwemmen (geen kleuters)
Nieuwe nieuwsbrief via smartschool  


