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Herfstvakantie
Voor de kinderen zit het eerste deeltje van het schooljaar er al op en
mogen ze uitrusten en herbronnen tijdens een weekje vakantie.
We hebben dit jaar al veel mogen genieten van mooie, warme dagen.
Maar het moest er ooit van komen… stilaan wordt het kouder. ‘s Morgens
kunnen we onze winterjas al goed gebruiken.
De dagen worden donkerder en daarom is het belangrijk om goed
zichtbaar te zijn op straat. Ook dit jaar doen we mee met “Helm op fluo
top” om iedereen daar nog bewuster van te maken.
Na de vakantie kijken we weer uit naar de feestdagen. Ook op school komt
de Sint langs en laten we alle kinderen meegenieten van de gezellige sfeer
rond de kerstdagen.

Bedankjes
Inhoud
•

Bezoekers Mosselfestijn

Het mosselfestijn was een succes! Bedankt dat we jullie mochten ontvangen. We
hopen dat jullie lekker gesmuld hebben! Dankzij jullie bezoek kan de oudervereniging
de schoolactiviteiten van de kinderen in onze school financieel ondersteunen. We
sparen samen voor nieuwe ICT-materialen zoals tablets en laptops.
•

Oudervereniging - schoolteam - helpende handjes - leerlingen L6 - vrijwilligers

We willen jullie allemaal bedanken voor jullie hulp tijdens het mosselfestijn. Samen
was hier het grote codewoord. Dat heeft ervoor gezorgd dat het fijn werken was en
dat alles goed verliep. Het nieuwe team van de oudervereniging heeft voor de eerste
keer een eetfestijn georganiseerd en het was een puike organisatie.
Voor jullie allemaal:

Bedankjes
Pedagogische studiedagen
Leeruitstappen
Instapdag nieuwe kleuters
Fruit een lekkere buit
Helm op, Fluo Top
Gezocht
Kledinginzameling
Familienieuws
Personeelsnieuws
Bouwen en verbouwen
Schoolrekening
Kalender

Geen school en geen korte opvang : 21 november en 5 december
Op 21 november heeft het ganse schoolteam samen met alle andere scholen uit Geel een pedagogische studiedag over
het onderwijs in de 21ste eeuw. Ook op 5 december hebben we een pedagogische studiedag over breed evalueren
samen met de andere stedelijke basisscholen. Op die dagen is er dus GEEN school en GEEN korte opvang.
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Leeruitstappen
vrijdag 9 november: L4 naar het Fort van Liezele.
Naar aanleiding van Wapenstilstand wordt er in de lessen WO stilgestaan bij de
belangrijkste gebeurtenissen uit de twee wereldoorlogen. De leerlingen van het
vierde leerjaar zullen een bezoekje brengen aan het Fort van Liezele.
Deze uitstap kost: €5

Welkom nieuwe kleuters
Na de herfstvakantie mochten we 3 nieuwe kleutertjes begroeten in het Berenklasje
van juf Ines. Billie, Aline en Léon zullen met open armen ontvangen worden op onze
school. We hopen dat ze zich allemaal snel thuis voelen in sbs Winkelomheide!

Fruit een lekkere buit
Net zoals vorig jaar sparen we met Fruit een lekkere buit voor gratis klasballen.
We verzamelen samen kiwi-stickers voor gratis klasballen. Tot 21 december
kunnen we stickers verzamelen. Het komt erop neer om zoveel mogelijk kiwistickers te verzamelen. 150 stickers zijn goed voor 10 ballen. Als we er 300
verzamelen, krijgen we 20 ballen. Hoe meer ballen, hoe meer beweging!
Dus als je een groene of gele kiwi eet, hou dan het stickertje bij en plak het op
de spaarposter! In de lagere school hangt die in de gang van het secretariaat,
in de kleuterschool in de polyvalente ruimte.
Meer info http://www.fruiteenlekkerebuit.be

Helm op, fluo top!
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie loopt ook op onze school
opnieuw het project “helm op, fluo top”.
Wie ’s morgens met een fluohesje naar school komt, krijgt een sticker. Ook het
dragen van een fietshelm levert een sticker op. Leerkrachten zullen de stickers
dagelijks uitdelen aan de kinderen die meedoen aan het project.
Als het persoonlijke kaartje vol is, kleven we de stickertjes op de klasposter.
Meer info over de prijzen van dit jaar vind je via onderstaande link
https: //www.helmopfluotop.be/partners-en-beloningen
Wij duimen alvast voor heel veel volle kaarten en vooral voor heel veel
zichtbaarheid in het verkeer.
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Zoekertje - Wie heeft er nog….
Op school zoeken we nog:
•

Zwembroeken en badpakken. Zo kunnen we kinderen die hun zwemgerief vergeten zijn met een schoolzwemzak verder helpen.

•

Joggingbroekjes voor de kleuters. Deze dienen als reservekledij.

Kledinginzameling: 12/11—14/11/2018
Afspraken
•

binnenbrengen van maandag 12 tot en met woensdag 14 november

•

van 8.30 - 17.05u

•

Waar: ENKEL onder de nieuwe fietsenstalling van de lagere school op de
daarvoor afgebakende zone

•

in een afgesloten stevige zak/tas

•

Wel: kleding, schoeisel, huishoudtextiel, bedtextiel (lakens, kussenslopen)

•

Niet: natte kleding, sterk verontreinigd textiel, kussens, beddengoed
(dekbedden, donsdekens…)

Familienieuws
De ooievaar kwam langs en bracht:
•

Liv, zusje van Len de Nève (Vlinderklas)

•

Liv, dochtertje van Juf Stephanie (L3)

Wij wensen Len (Vlinderklas) en juf Stephanie (L3) en hun familie veel geluk toe
met dit nieuwe leven in huis.

Personeelsnieuws
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•

L4: juf Lieve Peeters blijft verder afwezig tot de Kerstvakantie. Juf Lisanne Aerts zorgt
verder voor de leerlingen van L4.

•

L2: juf Kristine Van Gorp blijft afwezig tot 13 januari. Juf Evelien Boeckx zal haar vervangen tijdens haar afwezigheid. Juf Evelien heeft twee jaar geleden op onze school haar
eindstage gedaan. Ze is dus al bekend met onze schoolwerking.

•

L3: juf Stephanie is mama geworden van haar derde kindje, een flinke dochter Liv.

Onze nieuwe school: bouwen en verbouwen...
Ondertussen is de nieuwbouw voor het grootste deel afgewerkt. Hier en daar zijn er nog kleinigheden om op te
lossen en bij te regelen.
De volgende maanden zullen de werken aan de oude lokalen van de lagere school onze aandacht opeisen en ook
de turnzaal krijgt een nieuw dak en een nieuwe vloer.
Als alles volgens plan verloopt zal de laatste fase opgeleverd worden rond de paasvakantie.
In september trekken we dan in de nieuwe lokalen.

Welke werken staan er nog gepland?
•

Vanaf 12/11: afbraakwerken aan de turnzaal en in de klaslokalen van de oude gebouwen.

•

Krokusvakantie: nieuwe ramen en deuren in de oude Pastorij

•

Na de krokusvakantie: nieuwe ramen en deuren aan de oude lokalen van de lagere school

Wat verandert er?
korte opvang ==> vanaf 12 november in de nieuwe refter.
Deze refter ligt naast de turnzaal. Je kan de refter bereiken via het kleine poortje aan de trage weg.

Schoolrekening
De eerste schoolrekening is ondertussen verstuurd. Als er onduidelijkheden zijn of je twijfelt aan de
correctheid, laat het ons dan zeker weten. Wij kijken het graag voor jou na.
Opgelet bij betaling:
•

gebruik altijd de gestructureerde mededeling (= nummer onderaan de overschrijving) als je de betaling
doet. Zo kunnen we jouw betaling terugvinden in onze boekhouding.

•

Als je per domiciliëring betaalt, krijg je ook een digitaal document waarop meer uitleg staat. Dat
document lijkt op een overschrijving maar er staat in kleine letters geschreven dat de betaling aan de
bank wordt aangeboden.

Openstaande rekeningen:
Wij moeten ons als school houden aan de afspraken die met de financiële dienst van de stad gemaakt zijn.
Hieronder nog even een opfrissing:
• De schoolrekening wordt vanuit de schoolboekhouding digitaal aan jullie verstuurd en moet binnen de 30
kalenderdagen betaald zijn. Als we na 15 dagen vaststellen dat er geen betaling gebeurde, zal een
kosteloze digitale herinnering volgen.
• Als er geen betaling gebeurde binnen de 30 kalenderdagen, moet de school het dossier overmaken aan
het deurwaarderskantoor. Dit kantoor zal een laatste kosteloze herinnering opsturen.
• Bij het uitblijven van betaling binnen een nieuwe termijn van 15 kalenderdagen volgt via het
deurwaarderskantoor een laatste aanmaning. Deze aanmaning heeft een verhoging van de schoolfactuur
tot gevolg met het bedrag van € 22,50 (éénzelfde bedrag, ongeacht het oorspronkelijke bedrag van de
factuur)
• Wordt hieraan nog steeds geen gevolg gegeven dan zal het stadbestuur overgaan tot invordering via
dwangbevel.
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