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Juf Hilde neemt 3 maanden ouderschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf Karen. 
Juf Karen haar taken worden opgenomen door juf Natalie.

 
Busjuf Sonja Somers wordt de volgende 2 maanden vervangen door Vera Rombouts. 

Het GSM nummer blijft hetzelfde.
 

Juf Veronique (PEGO) zal nog afwezig blijven tot aan de paasvakantie. 
Zij wordt vervangen door juf Miranda (PEGO).

 
Juf Martien (logo) blijft nog afwezig t.e.m. 31 maart, Juf Karlien (logo) blijft haar in die tijd

vervangen.
 

Meester Nick komt ons team versterken voor 10 uren ASV per week.
 

We wensen alle zieken heel veel beterschap toe en een warme welkom aan juf Miranda
en meester Nick. We wensen jullie vele leerrijke ervaringen toe in onze buitengewone

school.
 

Teamnieuws

Nieuwe vr i jwi l l igers z i jn nog steeds
welkom!

De volgende ouderraad staat gepland
op 

27/3/2023
24/4/2023  
22/5/2023 

telkens om 20u in de refter van de
Bi l lemontstraat .  

Ouderraad in 2022-2023 Wafelverkoop
Om wat extra geld in het laat je te

kr i jgen,  houdt onze ouderraad een
wafelverkoop.  De brief  z i t  deze

week in de boekentas.
Deadl ine voor de bestel l ing is

vr i jdag 10 maart .
Levering zal  gebeuren op maandag

27 maart .



Enkel indien wij  in het bezit zi jn van deze kopie,
kunnen wij  de kortingen toekennen die hieraan

verbonden zijn,  zoals onder andere voor zwembeurten.

Ouders, pleegouders,
voogden, … die hun

rijksregisternummer nog niet
hebben doorgegeven aan de
school, vragen we om dit zo

snel mogelijk aan het
secretariaat te bezorgen. 

 
Dit kan via de ParentCom-

app of via mail aan
myriam.vermeulen@geel.be. 

 

Ramadanfeest 
21 april

Al onze moslimleerlingen
mogen tijdens het

Ramadanfeest afwezig
blijven. U dient vooraf aan
de school te melden dat je
kind niet op school zal zijn

wegens Ramadanfeest.
 

 (afwezigheidsbriefje van
school ingevuld en

ondertekend meegeven)

Ondertussen zijn er al enkele klassen
gestart met onze schoolapp. Ouders die
hierrond een brief hebben ontvangen,

hoeven zich slechts éénmalig in te loggen
op de app. 

Zo kan je je berichten lezen (persoonlijke
inbox) en foto’s bekijken in het klasboek.

Vergeet dit dus niet! Ben je deze mail
kwijt of werkt de link niet meer, geef dan

een seintje via lotte.ooms@geel.be

Schoolapp
Ouderbevraging

Nog een laatste oproep aan ouders die
onze ouderbevraging nog moeten

invullen. 
 

Deadline is vrijdag 3 maart. 
 

https://forms.gle/j2v9dpFigLX3xYgL6
 

 Jullie bevindingen zijn van grote waarde
voor ons. Alvast bedankt om dat met ons

te delen. 

Leerlingen die al in het bezit zijn van een UitPAS vragen we om hiervan een kopietje te bezorgen
aan het secretariaat van de school. Dit mag op papier of via mail aan myriam.vermeulen@geel.be. 

Uitpas

Rijksregisternummer Gezond ontbijt
30 maart

Dankzij onze ijverige
ouderraad kunnen we

genieten van een
heerlijk gezond ontbijt

op de school.
 
 

Boterhammetjes voor 's
middags zijn nog wel

gewenst.
 

mailto:myriam.vermeulen@geel.be


Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling 
schooljaar 2023-2024

Even deze belangrijke info meegeven! Elk jaar dienen scholen hun capaciteit te
bepalen zodat nieuwe ouders een kijk krijgen op de vrije plaatsen die er nog zijn
voor het nieuwe schooljaar. Deze capaciteitsbepaling moet goedgekeurd worden
door het schepencollege én de gemeenteraad. Deze gemeenteraad komt samen

begin maart 2023. 
 

De vrije plaatsen die nog kunnen ingevuld worden voor het nieuwe schooljaar 2023-
2024 zullen op onze website (https://saio.sbsgeel.be) worden meegedeeld na
goedkeuring, zodat (nieuwe) ouders onmiddellijk kunnen kijken of er nog een

plaatsje vrij is in onze school. 
 

De start van de inschrijvingen voor volgend schooljaar is voorzien vanaf 27 maart
tot en met 3 april  voor broers en zussen + kinderen van personeel. Voor alle

andere nieuwe leerlingen geven we het startschot op maandag 17 april om 9u. –
digitaal aanmelden met een online-tool op onze website. 

 

S c h o o l r e k e n i n g
Op dinsdag 7 februari  werd de schoolrekening naar jul l ie  mai lbox

verstuurd.  Gel ieve de betal ing ervan uit  te voeren voor de vervaldag van 9
maart  2023 a.u.b. ,  indien dit  nog niet  gebeurd is .  Zo kan u onnodige extra

kosten vermijden.
Indien u vragen hebt i .v .m. deze rekening,  kan u alt i jd contact opnemen

met ons secretar iaat :  myriam.vermeulen@geel .be.

F i s c a a l  a t t e s t  o p v a n g
In de loop van de maand maart  zal  u v ia mai l  het f iscale attest  ontvangen
met betrekking tot  het middagtoezicht van 2022.  Deze kosten kan u ook

inbrengen bi j  uw belast ingsaangifte.
 

https://saio.sbsgeel.be/
mailto:Myriam.vermeulen@geel.be


Verandert er iets aan de busrit van het kind? 
Verwittig de busbegeleider én de businfolijn 

2 dagen vooraf. (liefst op dondernamiddag en
vrijdagnamiddag

 
Een andere op- of afstapplaats? 

Verwittig de busbegeleider én de businfolijn 
1 week vooraf.

 
Onvoorziene veranderingen? 

Dit kan per uitzondering. Contacteer zo snel mogelijk
de busbegeleider EN de businfolijn per telefoon.

Busafspraken

Zorg dat je zoon of dochter tijdig klaar staat,
zo moet de bus niet wachten!

 Is je kind ziek geweest? Verwittig de busjuf
dat je kind terug opgehaald moet worden.

.

Enkele afspraken in de kijker!



De-Billemontstraat

Ilse Boeckx
ilse.boeckx@geel.be

= businfolijn
= wijzingen busvervoer

 

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

Secretariaat

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




maart







  Directie   
woensdag 1 L Zwemmen + kleuters  

donderdag 2 L

vrijdag 2 L  
zaterdag 4    
zondag 5    

maandag 6 E

dinsdag 7 E Team Billemontstraat

woensdag 8 E Zwemmen + kleuters  

donderdag 9 E Bezoek containerpark KR - M Kernteam - Billemontstraat

vrijdag 10 L Deadline bestelling wafelverkoop!  
zaterdag 11    
zondag 12    

maandag 13 E  
dinsdag 14 L  

woensdag 15 L Lokale verlofdag = geen school

donderdag 16 L Werkmoment

vrijdag 17 L Zwerfvuilactie O - KB - F  

zaterdag 18    

zondag 19    

maandag 20 E Toneel het lelijke eendje R - G - HB - T  

dinsdag 21 E Personeelsvergadering

woensdag 22 E Zwemmen
Moev zwemmarathon
(ingeschreven lln)

donderdag 23 E
Start verkeerstoets zilver M - P - O
Start ramadan -  Islam  

vrijdag 24 L 19u Infomoment TBA

zaterdag 25   

zondag 26   

maandag 27 E
Bezoek bib R - G - PL
Start inschrijvingen voorrangsperiode.

20u Ouderraad

dinsdag 28 L
Sportdag PL - FG - P - KR - M 
Rapport in de boekentas

woensdag 29 L
Zwemmen
Sportdag W

donderdag 30 L
GEZOND ONTBIJT 
Nieuwe nieuwsbrief in de mailbox

Selectief oudercontact

vrijdag 31 L Pedagogische studiedag = geen school!

MAARTMAART



  Directie   
zaterdag 1    
zondag 2    

maandag 3   
dinsdag 4  

woensdag 5   

donderdag 6  

vrijdag 7   
zaterdag 8    
zondag 9    

maandag 10   
dinsdag 11   

woensdag 12  

donderdag 13  

vrijdag 14   

zaterdag 15    

zondag 16    

maandag 17 E 9u Start inschrijvingen - online  

dinsdag 18 E Werkmoment

woensdag 19 E Vrij zwemmen

donderdag 20 E Start de grote verkeerstoets KB - F - L - Go Kernteam - Velveken

vrijdag 21 L Ramandanfeest - leerlingen Islam

zaterdag 22   

zondag 23   

maandag 24 E Ouderraad

dinsdag 25 L
Sportdag PL - FG - P - O - KB - F - KR - M - L -
Go

Personeelsvergadering

woensdag 26 L Zwemmen

donderdag 27 L

vrijdag 28 L Nieuwe nieuwsbrief in je mailbox

zaterdag 29  

zondag 30  


