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December… donkere periode met veel sfeer... 

De Sint en zijn pieten komen binnenkort al op school langs en de kinderen hebben al gezien dat ze een 

slaapplaats hebben op onze school.  

Niet zo lang daarna is het de beurt aan de kerstman en zijn rendieren.  

Overal zien we warme lichtjes, kerstbomen duiken in huizen op, er worden koekjes gebakken en 

heerlijke geuren hangen in huis. Iedereen creëert gezelligheid thuis. Het belangrijkste blijft het samenzijn 

en genieten van de mooie momenten.  

Maak er een mooie maand van en geniet met volle teugen van de feestdagen.  

SBS Winkelomheide 
Schooljaar 2018-2019 

Uitstappen  
 
Deze maand gaat het zesde leerjaar proeven van het secundair onderwijs 
Op 14 december gaan ze op STEAM-dag bij het GO! In Geel. 
 
Onze kleuters gaan op 7 december bewegen, ravotten en spelen in de binnenspeeltuin 
Raf & Otje in Turnhout. 
 

Kledinginzameling 
 
Samen hebben we maar liefst 1370 kg kleding opgehaald. Dit leverde ons 411€  op.  

Bedankt allemaal! We sparen voor nieuw ICT-materiaal op onze school. 

De volgende kledinginzameling staat gepland in april. 

Geen school en geen korte opvang op 5 december 
 
Op 5 december hebben we een pedagogische studiedag over breed evalueren samen 

met de andere stedelijke basisscholen. Op die dag is er  GEEN school en GEEN korte 

opvang.  

28 november ‘18 
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NIEUWSBRIEF 
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Ja hoor… de Sint en zijn gekke pieten zijn weer in het land.  

Ze hebben beloofd om naar onze school te komen op de verjaardag van de Sint. Als ze 

die nieuwe school maar vinden met die verbouwingswerken in de turnzaal. 

We zijn benieuwd of er ook op onze school géén stoute kinderen waren! 

 

Op donderdagmiddag zorgt het oudercomité voor frietjes en een vleesje voor alle 

kinderen van onze school. Er worden ook Halal-vleesjes voorzien. Het is dus niet nodig 

om jouw kind(eren) die dag een lunchpakket mee te geven.  

Ook de helpende handjes zijn weer present.  Zij zullen de leerkrachten helpen om alle 

kinderen frietjes te geven.  

Kijkdag voor nieuwe kleuters : 17 december 2018 

Na de kerstvakantie mogen we weer een paar nieuwe speelkameraadjes welkom 

heten in het klasje van Juf Ines.   

 

Op 17 december van 9u—10.25u  ontvangen we de ouders en hun kinderen voor 

een kennismaking in het klasje. Een persoonlijke uitnodiging hiervoor gaat 

volgende week op de post.  

Hij komt, hij komt...op 6 december 

 De nieuwe aannemer is goed begonnen met de verbouwingswerken. De vloer van de 3 
oude klaslokalen van het lager onderwijs werd al helemaal uitgegraven. Ondertussen 
zijn er al betonnetten gelegd en op woensdag 28 november werd het beton gestort in 
deze klassen.  

 

 In de turnzaal is de oude sportvloer er al uit. Binnenkort zullen ook daar de 
tussenmuren eruit gaan. Het dak gaat eraf in januari, afhankelijk van het weer.  

         ==> de leerlingen turnen nu in de refter. Ook de buitenschoolse kinderopvang   

                  gaat door in de refter.  

 

 De speelplaatsen van het kleuter en het lager onderwijs zullen in het voorjaar verder 
afgewerkt worden. Dan kunnen de werken van de twee speelplaatsen samen 
gebeuren. Het ontwerp ligt ondertussen al wel vast. Voor het lager onderwijs komt er 
belijning op de sportveldjes en komen er onder andere hinkelpaden, een twister en een 
windroos. Het kleuteronderwijs krijgt onder andere een bewegingsparcours, een 
hinkelpark en een twister.  Verder komt er een groot verkeersparcours waar zowel de 
kleuters als de leerlingen van de lagere school in een veilige omgeving kunnen oefenen.  

 

 

Onze school: bouwen en verbouwen... 



 

 

 

 

 

 

 

????????????????? 

 

Wie helpt er mee 

 

??????????????????? 
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Familienieuws 

We leven heel erg mee met de familie van: 

• Juf Ilse (L6) bij het overlijden van haar schoonmoeder.  

Wij bieden hen ons oprechte medeleven aan en wensen hen heel veel sterkte in 

deze moeilijke periode.  

Elk jaar leveren we strijd tegen kriebelbeestjes, luizen. In de wintermaanden zijn 

de beestjes hardnekkiger weg te krijgen dan in de zomermaanden. Maar het 

enige dat helpt is ze zo snel mogelijk opsporen en behandelen.  

 

Daarom zouden we graag na de kerstvakantie willen starten met een 

kriebelteam.  

 

Een kriebelteam is een groep ouders die hoofden helpen controleren op de  

aanwezigheid van luizen/neten. Zo kunnen we korter op de bal spelen en 

vlugger handelen. Het kriebelteam moet zich discreet opstellen en ook discreet 

omgaan met de vaststellingen.  

 

Vorig schooljaar deden we een bevraging waaruit bleek dat jullie positief 

stonden tegenover een kriebelteam als de leden van het kriebelteam discreet 

met de vaststellingen omgaan.  

 

Op het blad “inschrijving lid kriebelteam”, dat we als laatste toevoegen aan 

deze nieuwsbrief, vind je meer info over hoe een lid van het kriebelteam zich 

moet gedragen en aan welke afspraken het lid zich moet houden.  

 

Om te kunnen starten met het kriebelteam zoeken we nog enkele ouders of 

grootouders die zich 3 à 4 keer per schooljaar kunnen vrijmaken tijdens de 

schooluren om samen de leerlingen te controleren op de vervelende beestjes. 

 

 

Kriebelbeestjes bestrijden   Kriebelteam 

• Juf Ellen Somers (NCZ) is afwezig wegens ziekte tot 19 december. Juf Valérie 

Clissen zal haar vervangen tijdens haar afwezigheid.   

• Juf Lieve Cuyvers (turnjuf kleuters) zal gedurende 20 weken afwezig zijn. Juf 

Janne Molenberghs zal haar tijdens die periode vervangen.  

Personeelsnieuws 



Ons Gimmeplatform wordt door vele mensen gevolgd.  

 

We proberen daarom onze Gimmepagina zo up-to-date mogelijk te houden, waardoor jullie een mooie 

kijk krijgen op de werking in onze school. 

 

We plaatsen veel foto’s van onze leerlingen op Gimme. Om er zeker van te zijn dat alleen jullie (ouders, 

grootouders, tantes en nonkels) deze te zien krijgen, willen we zelf een overzicht houden over wie welke 

klas(sen) volgt. Daarom hieronder enkele afspraken bij het gebruik van Gimme. 

 

• In het kader van de AVG/GDPR-wetgeving stelde Gimme een verwerkersovereenkomst op met de 

scholen en organisaties die gebruik maken van het Gimmeplatform. 

Deze overeenkomst onderteken je digitaal bij de eerste keer inloggen op Gimme. 

Bij het nakijken merken we dat enkele van jullie, deze overeenkomst nog niet ondertekenden. Kunnen 

jullie dit in orde brengen a.u.b.? 

 

• Elke internetgebruiker kan een Gimmeaccount aanmaken. Sinds enkele weken is onze Gimmepagina 

extra beveiligd. Om een klas te volgen, stuur je eerst een verzoek via onze Gimmepagina. Je geeft 

hierbij aan welke klas je wil volgen. De beheerder of moderator van een klas, kan je verzoek aanvaar-

den (je bent dan volger van die klas) of kan ook je verzoek weigeren (wanneer je geen kinderen hebt 

in deze klas). 

 

• Om alles overzichtelijk te houden, volg je enkel de klas van jouw (klein)kind(eren) of neefjes en nicht-

jes. De kans is dan zeer klein dat onbekende personen met minder goede bedoelingen in een bepaal-

de klas opduiken. Als je nu klassen volgt waarin je geen kinderen hebt, zal je na de kerstvakantie mer-

ken dat je nog slechts de klas van je eigen kind(eren) kan volgen. Deze aanpassingen gebeuren de eer-

ste week na de kerstvakantie. 

 

• Wanneer je de eerste keer inlogt op Gimme, vraagt men naar je ‘rol’. Geef hier aan of je mama, papa, 

oma, opa, tante of nonkel bent. Vergeet zeker niet te vermelden bij welke leerling je hoort. (Bv. Oma 

van Jan en Lien Peeters) 

Mensen die we niet onmiddellijk aan een leerling van de gevolgde klas kunnen linken, worden verwij-

derd uit de volgers. 

 

• Tijdens de zomervakantie, worden alle volgers verwijderd. Bij het begin van het nieuwe schooljaar 

wanneer je weet in welke klas je kind zit, kan je opnieuw een verzoek tot volgen op Gimme zetten. 

Denk eraan, je kan alleen de klas(sen) van jouw kind(eren) volgen. 

 

We hopen op deze manier een zo veilig mogelijk en hanteerbaar platform voor onze school te creëren en 

te voldoen aan de strenge privacywetgeving. 

 

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. 
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GIMME STRENGER BEVEILIGD 



December 

ZATERDAG 1   

ZONDAG 2   

MAANDAG 3 20.15u: Ouderraad 

DINSDAG 4 Zwemmen L1-L2                                                                                   clementine 

WOENSDAG 5 Pedagogische studiedag — GEEN SCHOOL 

DONDERDAG 6 
Sint op school                                Frietjes en vleesje voor onze leerlingen 

zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 7 KO : Raf en Otje 

ZATERDAG 8   

ZONDAG 9   

MAANDAG 10   

DINSDAG 11 
Zwemmen L1-L2 

Tandemlezen L2—L6, L3—L5  

WOENSDAG 12 MOEV Unihockey L5-L6                                                                peer conference 

DONDERDAG 13   

VRIJDAG 14 L6: Steamdag Go Geel 

ZATERDAG 15   

ZONDAG 16   

MAANDAG 17 Kijkdag KO 

DINSDAG 18 Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 19 
Oudercontacten                                                            appel jonagold/rode appel 

MOEV Unihocky L3-L4 

DONDERDAG 20 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 21 Kerstfeest 

ZATERDAG 22   

ZONDAG 23   

MAANDAG 24  

DINSDAG 25   

WOENSDAG 26   

DONDERDAG 27   

VRIJDAG 28   

ZATERDAG 29   

ZONDAG 30   

MAANDAG 31   



Januari 

DINSDAG 1   

WOENSDAG 2   

DONDERDAG 3   

VRIJDAG 4   

ZATERDAG 5   

ZONDAG 6   

MAANDAG 7 Ouderraad 

DINSDAG 8 L1, L2: Zwemmen 

WOENSDAG 9   

DONDERDAG 10   

VRIJDAG 11   

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14   

DINSDAG 15 L1, L2: Zwemmen 

WOENSDAG 16 MOEV trefbal 

DONDERDAG 17 Bijenklas: Zwemmen 

VRIJDAG 18   

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20   

MAANDAG 21   

DINSDAG 22 L1, L2: Zwemmen 

WOENSDAG 23   

DONDERDAG 24   

VRIJDAG 25   

ZATERDAG 26   

ZONDAG 27   

MAANDAG 28   

DINSDAG 29 L1, L2: Zwemmen 

WOENSDAG 30   

DONDERDAG 31 
Bijenklas: Zwemmen 

Dag van de directeur 



 

 

 

          Ik, ……………………………………………………………………… (naam ouder) wil deelnemen aan het kriebelteam. 

 

 

• Ik zet mij een gans schooljaar in. (ca. 3 keer per schooljaar) 

 

• De bevindingen worden enkel met de kriebelcoördinator, de klasleerkracht en de directie tijdens 

een persoonlijk contact besproken. Geen enkele andere persoon wordt op de hoogte gebracht 

van deze info! Enkel de medewerkers van het CLB kunnen op vraag een antwoord krijgen. 

 

• Ik werk discreet en heb geheimhouding over de uitgevoerde controles. 

 

• Verdere afspraken zal ik ondertekenen in een ‘contract lid kriebelteam’. 

 

• Ik handel in alle eerlijkheid en volgens de afspraken van het kriebelteam. 

 

• Ik ben bereid een korte opleiding/ toelichting van het CLB te volgen, die zal doorgaan op de 

school. 

 

 

 

 Voor akkoord,  

 

 Datum: ….. / …… / …… 

  

 Handtekening :  

 

Inschrijving lid kriebelteam 
 


