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Welkom
Er zijn enkele nieuwe gezichten op de speelplaats en in de

klassen. Wij heten Liam (Wit), Dante (Rood) en Quinten van harte
welkom in onze school. We hopen dat zij en hun ouders zich snel

thuis zullen voelen bij ons. Hopelijk kan deze nieuwsbrief hen
daar al een beetje bij helpen.

Zorg voor warme kleding op school!
Aangezien we zuinig moeten omgaan met energie wordt vanuit stad Geel

aanbevolen de lokalen te verwarmen tot 19°. Tijdens speeltijden en de
middagpauze moeten we dan ook nog onze lokalen verluchten. Kleed je kind(eren)

dus zeker voldoende warm a.u.b.  Doe zoals in de winter: vele laagjes boven
elkaar… zodat er vlot kan aan– en uitgetrokken worden. 

Juf Isabel (RKG+ BLIO) blijft afwezig tot 30 november.
Juf Silke en meester Stijn nemen haar vervanging verder op.

Teamnieuws

Nieuwjaarsbrieven nodig?  
Het is nog niet zo ver, maar we geven (deze week) toch al een

bestelstrookje mee met uw kind, wil het op 1 januari 2023 met een mooie
nieuwjaarsbrief verschijnen.  Graag zouden we jullie bestelling ontvangen op

maandag 7 november om dan te kunnen bestellen bij de uitgeverij.



Soep op school! 
Het “ verse soep op school “ -initiatief gaat opnieuw van start ! Er is weer verse

en gezonde soep vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie. De
kinderen schrijven per maand in. Er wordt op dinsdag en donderdag verse

soep aangeboden. De betaling gebeurt via de schoolrekening. De prijs ervan is
€ 1,20 per consumptie.

Ouderraad in 2022-2023
Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds welkom!
De volgende ouderraden staat gepland op 

21/11/2022 om 20u 
16/1/2023 om 20u
27/2/2023 om 20u
27/3/2023 om 20u

in de refter van de Billemontstraat. 
 

Fotokalender  
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. Mama

Heidi (ouderraad) maakte knappe foto's en heeft er een prachtig exemplaar
van gemaakt. Mooi initiatief en hopelijk valt hij bij jullie allemaal in de

smaak! 
We verkopen de kalender aan 6 euro en je mag je bijdrage storten op de

zichtrekening (zie bestelbrief) van de ouderraad. 
 

Uiterste datum van bestelling: 10 november! 

Schoolrekening
De eerste schoolrekening van dit jaar is ondertussen al enige tijd geleden in
jullie mailbox toegekomen. Indien deze nog niet zou betaald zijn, herinneren

we je er graag aan dat de uiterste betaaldatum 5 november 2022 is. 



2 november - Binnenspeeldag (zie smartschoolbericht)
In de herfstvakantie kunnen kinderen weer naar hartenlust ravotten op de Binnenspeeldag. Zowel

voor de peuters en kleuters als de ‘grotere’ kinderen zijn er springkastelen. Je kunt je uitleven met de
interactieve speelwand en ‘archery-tag’. Ben je benieuwd hoe je er zelf als cartoon zou uitzien?

Neem dan plaats op de stoel bij cartoonist Jasper Vandecruys. Voor peuters en kleuters is er een
‘peuterhoek’ met een peuter-klimparcours, een mini-ballenbad, mini-springkasteel en een uitgebreid

aanbod aan peuterspeelgoed.
 

Dienst toerisme zorgt voor een oriëntatiespel doorheen de sporthal, zo leren de kinderen het
nieuwe sportcentrum Axion meteen kennen.

 
Vervelen zit er dus niet in! Alle kinderen zijn welkom om mee te spelen, maar moeten vergezeld zijn

door ouders, grootouders, grote broers of zussen. Er is ook een rustige prikkelarme speelzone.
Waar: sportcentrum Axion

Wanneer: woensdag 2 november van 13 tot 17 uur
Prijs: gratis 

 

Evacuatieoefening 25/11/22
In de maand november houden we in de Billemontstraat en Velveken

een jaarlijkse evacuatieoefening in samenwerking met onze
preventieadviseur. Tijdens deze oefening proberen we op een
efficiënte manier met al onze kinderen en personeelsleden het

gebouw in alle rust, maar zo snel mogelijk, te verlaten. Zulke
oefeningen zijn verplicht en noodzakelijk. 

Helm Op Fluo Top!
Dit is een gratis verkeersproject dat start na de herfstvakantie en
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  



“Dag van de busbegeleiding” – 14 november
Het is géén officiële dag van…. Maar wij vinden het toch wel belangrijk om onze

groep van busbegeleidsters eens extra aandacht te geven. 
Dit jaar zetten we onze busbegeleiding speciaal in de kijker op maandag 14/11.
Onze 10 busbegeleidsters gaan die dag op teambuilding. Ze blijven wel op post

tijdens de ochtend- en avondritten van de kinderen. 

Wat na SAIO? Infomomenten
ter voorbereiding op een goede studiekeuze binnen het secundair onderwijs 

Ouders van (mogelijke) schoolverlaters, die bijna de SAIO-eindmeet hebben behaald,
worden elk jaar opnieuw uitgenodigd in de school voor een belangrijke infovergadering rond

studiemogelijkheden in het secundair onderwijs. 
 

We voorzien een avondvoorstelling, gepresenteerd door het CLB, waarin de mogelijkheden
en de structuren binnen het secundair onderwijs worden uitgelegd.

Tijdens het oudercontact van december (voor deze schoolverlaters) kan er dan met de
gekregen info verder aan de slag worden gegaan zodat er goede studiekeuzes kunnen

gemaakt worden in het belang van de toekomst van onze kinderen. 
 

Infoavond 'Wat na SAIO? voor de ouders 
Dinsdag 22 november: type Basisaanbod om 19u Velveken 

Donderdag 24 november: type 3/9 om 19u in Billemontstraat 
Infomomenten voor de kinderen: Wat na SAIO? 

Donderdag 17 november VM TBA: 9u-10.25u. en van 10.40u. tot 12.20u.
o Maandag 21 november 9u tot 10.25 voor T3/T9 (Billemontstraat) + hierna nog een klas

TBA in Velveken

Directieseminarie -16 en 17 november
Juf Eve en juf Lieve kunnen deze dagen niet aanwezig zijn in de school wegens

directieoverleg met de scholengemeenschap van Stad Geel. 
 

Voor dringende boodschappen kan je het secretariaat contacteren. 



Veel sterkte aan de familie van Mil (munt) 
met het verlies van zijn opa.

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

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
014/56 64 23

Myriam Vermeulen
myriam.vermeulen@geel.be

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

 014/56 64 22

SCHOOL Alle dagen 

 
 

014/56 64 20
 
 

SCHOOL buiten de schooluren
GSM Lieve : 0498/17 14 70
GSM Eve: 0473/92 23 84

Dringende buswijzingen

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

lotte.ooms@geel.be
 

014/56 64 23

mailto:ilse.boeckx@geel.be
mailto:ilse.boeckx@geel.be
mailto:lotte.ooms@geel.be


We merken meer en meer dat kinderen allerlei multimedia apparaatjes hebben met
apps die gericht zijn op +13 jarigen (Facebook, Snapchat, Tik-Tok,…) . De functies en de
mogelijkheden reiken hier erg ver, terwijl heel veel van onze kinderen hier toch wat
sturing in nodig hebben.

Het is voor iedereen, en met name voor kinderen, eenvoudig om zich achter een scherm
te verschuilen en zich te bevinden in hun eigen online wereld. Ze schatten de gevolgen
van hun woorden niet goed in, weten niet hoe om te gaan met online groepsdruk,
interpreteren woorden, emoticons, het niet antwoorden… vaak totaal verkeerd.  

Online pestgedrag (cyberpesten) vindt meestal niet op school plaats, maar na
schooltijd. Dit neemt niet weg dat wij dit probleem als school zeer ernstig nemen omdat
we de pijnlijke gevolgen tot op de klasvloer voelen. We willen als school ook het
pestgedrag voorkomen. We doen gesprekken met de kinderen en wijzen hen via
gesprekken en lessen op het juiste gebruik van sociale media. 

We vragen aan jullie of je hier ook geregeld op wil toezien en een gesprek met je kind
hierover wil voeren?

Het is belangrijk voor onze kinderen uit de lagere school dat er toch wat controle is en
vooral sturing van een volwassene (ouder en leerkracht) om deze sociale media juist
te leren gebruiken en nooit te misbruiken.  

-      

Sociale media



Weet waarmee je kind bezig is op pc en gsm. Maak ook duidelijke afspraken over
wat kan en niet kan (o.a. tijdbesteding). Probeer een sfeer te creëren waarin je kind
met problemen naar je toe komt.
Zorg voor een open gesprek over wat binnenkomt en buitengaat via de computer
en de gsm. Ga op een positieve manier het gesprek aan over internetgebruik en
maak duidelijke afspraken.
Bespreek concrete voorvallen, ervaringen of nieuwtjes en verken wat kan of niet kan.
Ga samen op zoek naar gepaste manieren van omgaan en communiceren via
het internet en gsm. 
Bekijk met je kind hoe hij/zij met Facebook e.d. kan omspringen (vrienden maken,
boodschappen of contacten blokkeren, informatie delen…). Hou een oogje in het zeil
bij ICT-gebruik. Zeker bij lagereschoolkinderen hoort de computer in een
gemeenschappelijke ruimte waar toezicht mogelijk is. 
Dring er bij je kind op aan dat het geen paswoorden of andere gevoelige
informatie uitwisselt met anderen. 
Leer je kind respect voor elkaar. Internet geeft een vals gevoel van anonimiteit en
kinderen durven dan meer omdat ze geen reacties zien.
Leer je kinderen op een veilige, verantwoorde en respectvolle manier met het
internet omgaan. Zeg hen geen zaken te versturen die anderen kunnen kwetsen.

Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je ook niet prijs op
het internet. Denk aan je dagboek bijvoorbeeld. 
Alles wat je niet in het echte leven rechtuit tegen iemand durft te zeggen, tik je ook
niet in op sociale media. 

Samen met jullie onmisbare medewerking om dit probleem op te lossen, geven
we hierbij wat tips voor jou als ouder.

Twee vuistregels om mee te geven aan je kinderen:

-      

Sociale media



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

woensdag 9 E Vrij zwemmen (geen kleuters)  
donderdag 10 E Deadline bestelling schoolkalenders Kernteam @ Billemontstraat

vrijdag 11  Wapenstilstand = geen school  
zaterdag 12    
zondag 13    

maandag 14 E
Studiedag Islam - juf Binnaz & juf Hülya
Dag van de busbegeleiding
Teambuilding busbegeleiding

 

dinsdag 15 L  

woensdag 16 L
Zwemmen (geen kleuters)
Directieseminarie juf Lieve en juf Eve  

donderdag 17 L
Directieseminarie juf Lieve en juf Eve
Wat na SAIO TBA (VM)  

vrijdag 18 L  
zaterdag 19    
zondag 20    

maandag 21 E Wat na SAIO TBA + T3/9 20u Ouderraad

dinsdag 22 E  Personeelsvergadering
19u Wat na SAIO - Velveken

woensdag 23 E Zwemmen (geen kleuters)  
donderdag 24 E 19u Wat na SAIO - Billemontstraat

vrijdag 25 L Evacuatieoefening  
zaterdag 26    
zondag 27    

maandag 28 E   
dinsdag 29 L  Werkmoment

woensdag 30 L
Zwemmen (geen kleuters)
Sportdag W (op school)
Nieuwe nieuwsbrief via smartschool

 



  Directie   

donderdag 1 L
Vormingsdag COV - juf Martien
Beperkt medisch onderzoek

vrijdag 2 L Sint op school  
zaterdag 3    
zondag 4    

maandag 5 E   
dinsdag 6 E  

woensdag 7 E Zwemmen (geen kleuters)
Moev unihockey (ingeschreven

leerlingen)

donderdag 8 E Kernteam @ Velveken

vrijdag 9 L  
zaterdag 10    
zondag 11    

maandag 12 E  
dinsdag 13 L  

woensdag 14 L Zwemmen (geen kleuters) Oudercontacten schoolverlaters T3/9

donderdag 15 L Bezoek bibliotheek R - G - PL Werkmoment

vrijdag 16 L  
zaterdag 17    
zondag 18    

maandag 19 E   
dinsdag 20 E  Personeelsvergadering

woensdag 21 E Zwemmen (geen kleuters)  

donderdag 22 E Oudercontacten schoolverlaters TBA

vrijdag 23 L Nieuwe nieuwsbrief via smartschool  

zaterdag 24  
Kerstvakantie t.e.m

8 januari
 




