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Uitstapje naar Studio Geel   
 

Op dinsdag 18 december ging de lagere school naar de 
bioscoop.  
De Sint bracht voor onze leerlingen een filmticket om met z’n 
allen naar the Grinch te gaan kijken in Studio Geel.  
 
Het was een leuke namiddag! 
 

 

Einde oog voor lekkers  MAAR  woensdag  blijft fruitdag  

19 december ‘18 
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NIEUWSBRIEF 

Een gelukkig 2019!

GELUK

li gt tussen

wat was en

wat komt

Ki jk om je heen

VIER

wat nu is

&

zoek in elk moment 

iets 

ONVERGETELIJKS

Oog voor lekkers is weer voorbij. Met de subsidies konden we gedurende 10 weken 

gratis fruit en groenten aanbieden aan onze leerlingen.  Ze hebben zeker gesmuld van 

het lekkere fruit, alleen de bananen waren te groen om te eten. Die werden dan 

onderdeel van experimenten om te testen in welke omstandigheden bananen het best 

rijpen. Zo hebben we er toch nog van geleerd! 

 

Vanaf januari vragen we jullie om de gezonde gewoonte verder te zetten door de 

leerlingen een stuk fruit mee te geven op woensdag. We vragen aan de ouders om die 

dag geen koek mee naar school te geven. Koekjes eten we op woensdag niet, ze 

blijven in de boekentas.  



 

Op school zetten we in op veilig verkeer. Scholen die samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) werken aan 

verkeer en mobiliteit, worden daarvoor beloond met Verkeer op School-medailles. Tijdens de voorbije jaren hebben we 

intensief rond verkeer gewerkt. We volgen met onze school ondertussen de volledige leerlijn fietsbehendigheid (trappen) 

en de leerlijn voetgangersvaardigheid (stappen). Deze leerlijnen sluiten aan bij de eindtermen die we voor verkeer 

moeten behalen.  

Als school kunnen we drie mogelijke medailles verdienen brons, zilver of goud. Welke medaille je krijgt hangt af van het 

aantal activiteiten die je doet uit het pakket van VSV.  Die activiteiten leveren punten op. Brons behaal je met 3 punten, 

zilver met 6 punten en goud met 9 punten. Na onze bronzen en zilveren medaille is het ons gelukt … Wij verzamelden 9 

punten en behaalden daarmee een gouden medaille! 

 

Hieronder kunnen jullie zien hoeveel punten de verschillende activiteiten opleveren. 

STAPPEN  

• het Voetgangersbrevet Brons (laatste kleuterklas): 1 punt 

• het Voetgangersbrevet Zilver (eerste graad + derde leerjaar): 1 punt 

• het Grote Voetgangersexamen (Voetgangersbrevet Goud) (vierde leerjaar): 1 punt 

TRAPPEN 

• het Fietsbrevet Brons (eerste graad): 1 punt 

• het Fietsbrevet Zilver (tweede graad): 1 punt 

• Het Grote Fietsexamen (Fietsbrevet Goud) (zesde leerjaar): 1 punt 

ANDERE 

• De Grote Verkeerstoets (vijfde leerjaar): 1 punt 

• Helm Op Fluo Top (heel de school): 1 punt 

• Inschakelen van verkeersouders en ze zich (gratis) laten registreren op www.verkeersouders.be: 1 punt 

 

Met deze leerlijnen en door de activiteiten die we doen, willen we onze leerlingen een goede verkeersopvoeding geven 

zodat ze op een verantwoorde manier aan het verkeer kunnen deelnemen. We nemen ook zoveel mogelijk de fiets voor 

onze uitstappen in de buurt. 

 

De leerlijnen verkeer in onze school zien er dan als volgt uit:  

 

Leerlijn fietsvaardigheid 

- de kleutertjes oefenen voor het Loopfietsbrevet 

- het eerste en tweede leerjaar werken aan het Fietsbrevet Brons  

- het derde en vierde leerjaar gaan voor het Fietsbrevet Zilver  

- het vijfde leerjaar doet mee aan De Grote Verkeerstoets 

- het zesde leerjaar neemt deel aan Het Grote Fietsexamen /Fietsbrevet Goud 

Leerlijn voetgangersvaardigheid 

- de kleutertjes oefenen voor het voetgangersbrevet brons 

- het eerste en tweede leerjaar werken aan het voetgangersbrevet zilver  

- het derde en vierde leerjaar oefenen voor het voetgangersbrevet goud/ het grote voetgangersexamen 

 

GOUDEN VERKEERSMEDAILLE  VOOR ONZE  SCHOOL  - STAPPEN EN TRAPPEN 

http://www.verkeersouders.be/
http://www.verkeerstoets.be/
http://www.hetgrotefietsexamen.be/
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Infomoment Studiekeuze L6 
Op 29 januari 2019 van 18.30u—20u zal het CLB Kempen een toelichting komen geven aan de leerlingen 

van het zesde leerjaar en hun ouders over de verschillende studiekeuzes naar volgend schooljaar toe. De 

leerlingen van L6 krijgen hiervoor later nog een uitnodiging mee.  

Indexering tarieven Bengelbende en korte opvang op school 

In de OCMW-Raad van 13/11/2018 is er beslist om de tarieven van de voor– en naschoolse opvang aan te passen vanaf 
januari 2019. Door de indexering verhogen deze bedragen met 1,75%. De nieuwe tarieven van de Bengelbende zijn 
dan :  
 
Voor- en naschools en op woensdagnamiddag: € 0,93 per begonnen half uur 
 
Vakantiedagen: 
Opvang minder dan 3 uur: € 4,86 
Opvang tussen 3 en 6 uur: € 7,33 
Opvang 6 uur en langer: € 12,80 
 
Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend op de totale 
ouderbijdrage. Mensen met een beperkt inkomen kunnen een sociaal tarief aanvragen.  
 
De naschoolse opvang op school volgt dezelfde tarieven als de Bengelbende en zal dus aangepast worden naar € 0,93 
per begonnen half uur. 

Familienieuws 

Welkom nieuwe kleuters  

Na de kerstvakantie mogen we 7 nieuwe kleutertjes begroeten in het klasje van juf Ines. Jules, Roseline, 

Stijn, Olivia, Nand, Evi en Lotte zullen met open armen ontvangen worden op onze school.  We hopen dat ze 

zich allemaal snel thuis voelen in SBS Winkelomheide! 

Het klasje van juf Ines is al wat groter geworden en de beertjes hebben haar nu hele dagen nodig. Zoals 

aangekondigd zal juf Ines vanaf januari niet langer ondersteuning bieden in de derde kleuterklas.  

De ooievaar kwam langs en bracht: 

• Maud, zusje van Félien (Vissenklas) en Nell (L2) D’Haese. 

• Stig, broertje van Aline (Berenklas) Dionys. 

Wij wensen Féline, Nell en  Aline en hun fiere ouders veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis. 

We leven heel erg mee met de familie van: 

• Juf Lieve Peeters bij het overlijden van haar vader.  

Wij bieden hen ons oprechte medeleven aan en wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.  

Personeelsnieuws 

• Juf Lieve Peeters (L4) zal na de kerstvakantie nog verder afwezig blijven. Juf Lisanne blijft de klas verder begeleiden. 

 

• Juf Tanja : Beste ouders, met veel plezier mag ik zeggen dat ik nu vastbenoemd ben als directeur van de beste school 

van Geel en omstreken, SBS Winkelomheide dus!  En daar ben ik heel blij mee. Ik doe mijn job met veel plezier en ik 

draag de school altijd in mijn hart. Hopelijk volgen er nog vele mooie jaren.  Alvast bedankt voor jullie vertrouwen en 

samen gaan we verder op pad! 



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 

L6: infoavond studiekeuze 

WOENSDAG 30   

DONDERDAG 31 
Bijenklas: Zwemmen 

Dag van de directeur 



Februari 

 

VRIJDAG 1   

ZATERDAG 2   

ZONDAG 3   

MAANDAG 4 Vrije dag — GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG OP SCHOOL 

DINSDAG 5 

L1, L2: Sportdag 

L5, L6: Zwemmen 

20.15u: Ouderraad 

WOENSDAG 6   

DONDERDAG 7   

VRIJDAG 8 
L5, L6: zwemmen 

Bijenklas: Zwemmen 

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11 Techniekkoffer L5 

DINSDAG 12 

L1, L2: Zwemmen 

Dikke truiendag 

Techniekkoffer L5 

WOENSDAG 13 
Techniekkoffer L5 

13.30u: Kindergemeenteraad 

DONDERDAG 14 
Bijenklas: Zwemmen 

Techniekkoffer L5 

VRIJDAG 15 Techniekkoffer L3, L4, L5 

ZATERDAG 16   

ZONDAG 17   

MAANDAG 18 Techniekkoffer L3, L4, L5 

DINSDAG 19 

L1, L2: Zwemmen 

L6: dagje middelbaar Go Geel 

Techniekkoffer L3, L4, L5 

WOENSDAG 20 
MOEV netbal 3-3 

Techniekkoffer L3, L4, L5 

DONDERDAG 21   

VRIJDAG 22   

ZATERDAG 23   

ZONDAG 24   

MAANDAG 25 Kijkdag KO 

DINSDAG 26 L1, L2: Zwemmen 

WOENSDAG 27 
Grootoudersfeest 

MOEV zwemmarathon 

DONDERDAG 28 Bijenklas: Zwemmen 


