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Februari staat voor de deur. Sneeuw hebben we al gehad in januari maar wie weet dwarrelen er nog meer witte
vlokken in deze korte maand. Voor onze leerlingen staan er allerhande leuke activiteiten op het programma. Ook
voor de grootouders hebben we in februari een leuk moment samen met hun kleuter, het grootouderfeest. Dit jaar
staat in het teken van samen genieten. We heten hen welkom in ons kleutercircus.

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Is je kind geboren in 2017, schrijf je kind dan op tijd in, ook als het pas naar school
gaat op 1 september 2020. Naar jaarlijkse gewoonte zijn er in Geel voor alle scholen,
ongeacht het net, vaste inschrijfmomenten.
 Voorrangsperiode:

Inschrijving broers / zussen van leerlingen (in SBS Winkelomheide) en kinderen van
personeel: van maandag 18 februari tot en met zondag 17 maart 2019 (enkel op
afspraak, liefst tijdens de schooluren). Na 17 maart geldt het voorrangsrecht niet
meer. Gezinnen die al een leerling bij ons hebben kunnen een afspraak maken voor
inschrijving van hun kleuter op 014/566501 of tanja.wolfs@geel.be. Op het einde van
deze nieuwsbrief voegen we het formulier bij dat jullie kunnen invullen om een
afspraak te maken. Dit formulier kunnen jullie aan de juf van jullie kind bezorgen.
Vervolgens bezorgen we jullie dan een bundel met documenten die jullie kunnen
invullen en meenemen bij inschrijving.

Inhoud
Inschrijvingen 2019-2012
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Communicatie smartschool
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Dikketruiendag
Carnaval
Bouwen en verbouwen
Oudervereniging
Kalender

 Inschrijving alle andere kinderen: vanaf maandag 18 maart 2018 om 8.00u op

het secretariaat (oude Pastorij) —Winkelomseheide 145
De capaciteit voor alle klassen is bepaald voor volgend schooljaar. Op basis van deze
capaciteit zullen er inschrijvingen kunnen gebeuren in onze school.
De capaciteit kunnen jullie terugvinden op de website van onze school.
Na de eerste inschrijvingsperiode worden de vrije plaatsen geüpdatet. De nieuw
ingeschreven leerlingen met voorrang (broers en zussen en kinderen van personeel)
worden afgetrokken van de vrije plaatsen. Dit geeft het aantal resterende vrije
plaatsen voor schooljaar 2019-2020. Die cijfers worden op 15 maart online gezet.
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11 maart van 9 - 10.30u
Openklasmoment nieuwe
leerlingen kleuterschool

Nieuws uit de zorgwerking
In februari nemen de (zorg)leerkrachten bij alle kinderen van de lagere school LVS-toetsen af. LVS is de afkorting van
leerlingvolgsysteem. Dit zijn toetsen waarmee we de vorderingen in wiskunde, spelling en lezen opvolgen.
Daarnaast worden alle kinderen - ook kleuters - door de klasleerkracht gescreend op hun welbevinden,
betrokkenheid en competenties. De kinderen krijgen zelf ook de kans om hun welbevinden, betrokkenheid en
competenties aan te duiden op een bevraging die door de zorgcoördinator in elke klas wordt afgenomen. Deze
resultaten worden met de nodige discretie behandeld. Wanneer er opvallende resultaten binnenkomen volgt er een
gesprekje met de betrokken leerling. De resultaten worden besproken op het klasgesprek, dat is een tussentijds
overleg tussen de klasleerkracht, de zorgcoördinator en de directeur. Zij zoeken samen naar de juiste aanpak en
ondersteuning voor welk ontwikkelings- of leerdomein ook.
Daarbij zullen ze ook jullie, ouders, soms vragen om mee te helpen om de juiste ondersteuning te zoeken voor jullie
kind en dan worden jullie uitgenodigd voor een gesprek. Jullie kunnen natuurlijk ook zelf de klasleerkracht, de
zorgcoördinator of de directeur contacteren.
Soms zijn er meer maatregelen nodig of beschikken we niet over voldoende informatie om een kind te helpen en
dan volgt er een MDO. Dit is een multidisciplinair overleg, dat betekent dat er mensen met verschillende expertise
samen komen om een handelingsplan op te stellen. Meestal zijn dat de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de
zorgjuf, het CLB en de directie. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders en het kind, eventueel ook met externe
begeleiders zoals logopedist, kinesist,... Na een bepaalde periode volgt er een evaluatie om te bekijken of de
ondersteuning voortgezet, bijgestuurd of stopgezet kan worden. Buiten dit zorgtraject kunnen jullie met een
hulpvraag - op welk tijdstip dan ook - terecht bij ons schoolteam, zorgcoördinator, directie of CLB.
Dit schooljaar staat ook de grote leerlingenbevraging op het programma. Dat is een uitgebreide bevraging die we
doen bij de leerlingen van de school om te weten hoe ze zich voelen op school, wat ze over de school denken en
over wat ze nog graag anders of beter zien. Dit kadert is onze kwaliteitszorg. We doen jaarlijks een grote bevraging.
Zo zorgen we ervoor dat we om de drie jaar de belangrijkste partners in het schoolleven bevragen. Vorig schooljaar
was dat het leerkrachtenteam en het jaar daarvoor alle ouders. We koppelen de resultaten ook steeds terug naar de
betrokkenen.

Communicatie tussen ouders en leerkrachten via smartschool
In de loop van januari ontvang je een e-mail met jouw persoonlijke logingegevens voor het schoolplatform
‘Smartschool’. Via die weg kan je voortaan, indien gewenst, contact opnemen met de leerkrachten van jouw
kind(eren). Alle details over hoe Smartschool werkt, zal je in de e-mail terugvinden.
We vragen jullie om via deze weg enkel berichten te sturen naar leerkrachten die dit schooljaar lesgeven aan
jouw kind(eren). Heb je vragen voor andere leerkrachten, dan kan je hen uiteraard steeds op school
aanspreken.
Hou er bovendien rekening mee dat de leerkrachten deze berichten niet elke dag kunnen lezen en
beantwoorden. Voor dringende zaken spreek je de leerkracht dus best rechtstreeks aan of neem je contact op
met het schoolsecretariaat.
We hopen dat we op deze manier de communicatie tussen jullie als ouders en de leerkrachten alleen nog
maar verbeteren!
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Welkom nieuwe kleuters
Op vrijdag 1 februari heten we Ward welkom in het klasje van juf Ines.
We hopen dat hij zich, samen met zijn ouders, snel thuis zal voelen in onze school.

Onze oude school: bouwen en verbouwen...
Welke werken zijn onlangs uitgevoerd?
• December: in de oude klaslokalen van de lagere school werd de betonnen vloer gegoten. De vloer werd tijdens de
oudercontacten gepolierd en op kleur gebracht. Dit bracht veel zwart stof met zich mee op vloeren en inrichting.
Daardoor konden we 1 dag niet in de klaslokalen op de benedenverdieping. De aannemer heeft ervoor moeten
zorgen dat alles weer netjes gepoetst was.
• De afbraakwerken aan de muren van de turnzaal zijn begonnen.
Welke werken staan er nog gepland?
• Januari: plaatsen van nutsvoorzieningen in de te renoveren klaslokalen (ventilatie en elektriciteit)
• Februari: afbraak dak sporthal. Vanaf dan gaan de werken aan de sporthal verder met einddatum 22/04.
• Maart: Gevelwerken aan de refter, zijde frituur.
• Krokusvakantie: nieuw buitenschrijnwerk pastorij
• Na de krokusvakantie: nieuw buitenschrijnwerk lokalen oude lagere school en gedeelte van de refter

Tussenkomst ziekenfonds extra-muros
We herinneren er nog even aan dat vele ouders kunnen genieten van tussenkomst van het ziekenfonds bij extra muros activiteiten. (zeeklassen, plattelandsklassen, daguitstappen, ….)
Check dus even de voorwaarden van je ziekenfonds en als je van deze voordelen kan genieten,
mag je de documenten bij juf Ilse (secretariaat) bezorgen.

Personeelsnieuws
• Juf Stephanie (L3): blijft nog afwezig tot en met 8 februari. Juf Lisa zal de vervanging in het derde leerjaar verder

zetten. Als juf Stephanie terug is uit bevallingsverlof zal ze 4/5 gaan werken. De 1/5 zal juf Evelien Boeckx invullen op
vrijdagen. Dit houdt per maand in dat juf Evelien 3 vrijdagen in de klas zal staan en juf Stephanie 1 vrijdag.
• Juf Lieve (L4): zal verder afwezig blijven tot en met 1 maart. Juf Lisanne blijft het vierde leerjaar verder begeleiden.
• Juf Kristine (L2): zal nog afwezig blijven tot de Paasvakantie. In het tweede leerjaar zal juf Evelien de halftijdse

vervanging van juf Kristine verder zetten.
• In de Kikkerklas verwelkomen we juf Elise Bosman. Zij zal juf Sofie Vaneerdewegh vervangen, die opnieuw een klasje

heeft in De Steltloper.
• Juf Lieve Cuyvers (kleuterturnen) zal nog afwezig zijn tot 22 maart. Juf Janne Molenberghs kan de vervanging verder

opnemen.
• Dankzij extra uren administratieve ondersteuning vanuit de overheid, krijgen we 5 extra secretariaatsuren. Vanaf

donderdag 7 februari zal het secretariaat op donderdag ook open zijn van 12-17u. We verwelkomen Els Schevenels
als extra administratief medewerker op onze school.

Oudervereniging
De volgende vergadering gaat door op dinsdag 5 februari 2019 om 20u15 in de leraarskamer.
Wil je graag een vergadering bijwonen of heb je interesse om ons team te versterken?
Mail vrijblijvend naar ocwhei@gmail.com
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Onze school heeft aandacht voor het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken daarom
met onze leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt.
Door een warme trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten, verminderen we
zelf onze uitstoot van CO2 en leveren we inspanningen om de klimaatopwarming op lange
termijn aan te pakken.
Maar er is natuurlijk meer nodig. Het thema van dit jaar is ‘de klimaatflandriens’, die de
auto laten staan en door weer en wind naar de school of het werk fietsen.
Ook in de winter ruilen we de auto voor onze fiets. Zo daalt de uitstoot van CO2 en fijn
stof nog meer, is er nog minder lawaai, en gaat de luchtkwaliteit in en rond onze school
er fors op vooruit.
Onze school gaat in op de oproep van het Departement Omgeving van de Vlaamse
overheid: we promoten de fiets en nemen deel aan Dikketruiendag.
Meer info over de campagne vindt u op www.dikketruiendag.be.
We willen onze klimaatinspanningen in de verf zetten en zorgzamer leren omspringen
met ons energieverbruik. Daarom zetten we de verwarming van onze school op 6
februari enkele graden lager. Doe jouw kind(eren) die dag zeker lekkere warme kleren
aan.
Alle leerlingen krijgen een warme chocomelk op school om zich weer op te warmen
tussen de lessen in. Met duurzaamheid in het achterhoofd, halen we onze chocomelk
vers bij hoeve De Wolfskamer in Geel.

Carnaval op school
Op school vieren we carnaval. Dit jaar gaat er geen kinderstoet door de straten van
Winkelomheide.
Voor de lagere school organiseren we wel een “Gekke Week”, vb. gekke brillen, gekke
hoeden, gekke neuzen,... die loopt van 18 tot en met 22 maart. Meer informatie volgt nog.
Alle leerlingen mogen op vrijdag 22 maart verkleed naar school komen. Je mag creatief
zijn. Iets kopen is echt niet nodig!

Kunstkuur
We zouden graag volgend schooljaar van start gaan met het project Kunstkuur. Samen met de Academie voor
Beeldende en Audiovisuele kunsten, de Academie voor muziek , woord en dans en de Bibliotheek van Geel gaan we
een dossier indienen om gedurende drie schooljaren te gaan samenwerken. De aanvragen moet ingediend
worden voor 1 maart. In mei krijgen we dan te horen of we met het project mogen starten.
Tijdens drie schooljaren delen onze leraren gedurende enkele uren
per week de klasvloer met leraren uit het deeltijds kunstonderwijs.
Ook een derde cultuureducatieve partner, de bib, wordt betrokken. Alle partijen werken een samenwerking uit op
maat van de school. De afgelopen schooljaren hebben we hard gewerkt aan muzische vorming op school en dit project
past perfect bij ons lopende werkpunt. We hopen zo onze leerlingen nog meer leerkansen te geven, onze leerkrachten
kansen tot professionalisering te bieden en het cultureel bewustzijn van onze leerlingen te verhogen. Nu hopen dat ons
project wordt aanvaard.
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Februari
VRIJDAG

1

ZATERDAG
ZONDAG

2
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

Leerkrachten en directie: infoavond secundair onderwijs Kogeka

DONDERDAG

7

Leerkrachten en directie: infoavond secundair onderwijs GO

VRIJDAG

8

L5, L6: zwemmen
Bijenklas: Zwemmen
Juf Inge: overleg zorgcoördinatoren

ZATERDAG
ZONDAG

9
10

MAANDAG

11

Techniekkoffer L5
Juf Tanja, juf Inge en juf Ilse: Infosessie modernisering secundair onderwijs

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
ZONDAG

16
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
ZONDAG

23
24

MAANDAG

25

Kijkdag KO

DINSDAG

26

L1, L2: Zwemmen

WOENSDAG

27

DONDERDAG

28

Grootouderfeest
MOEV zwemmarathon
Bijenklas: Zwemmen
L5: Bezoek OPZ

Maart
VRIJDAG

1

ZATERDAG

2

ZONDAG

3

MAANDAG

4

DINSDAG

5

WOENSDAG

6

DONDERDAG

7

VRIJDAG

8

ZATERDAG

9

ZONDAG

10

MAANDAG

11

Openklasmoment voor ouders van nieuwe leerlingen

DINSDAG

12

L1, L2: Zwemmen
Klasgesprek 3KO en L3

WOENSDAG

13

Klasgesprek 0KO, combiklassen, L1 en L2

DONDERDAG

14

Klasgesprek L4 en L5

VRIJDAG

15

Nationale pyjamadag: we komen allemaal in pyjama naar school!

ZATERDAG

16

Brunch

ZONDAG

17

MAANDAG

18

DINSDAG

19

WOENSDAG

20

DONDERDAG

21

Bijenklas: Zwemmen

Gekke week

VRIJDAG

22

Verteltent
Juf Tanja en juf Inge: zorgcontactdag

Gekke week

ZATERDAG

23

Internationale carnavalstoet in Winkelomheide

ZONDAG

24

MAANDAG

25

DINSDAG

26

L1, L2: Zwemmen

WOENSDAG

27

Afhalen wafels
MOEV Danone Nations Cup

DONDERDAG

28

VRIJDAG

29

ZATERDAG
ZONDAG

30
31

Krokusvakantie

Gekke week
L1, L2: Zwemmen
MDO KO en LO

Gekke week
Gekke week

Inschrijving broers en zussen

Schooljaar 2019-2020
INSCHRIJVINGEN: kinderen van geboortejaar 2017.
tussen 18 februari en 15 maart 2019
Beste ouders,
Tussen 18 februari en 15 maart 2019 kunnen, onder de regeling van het voorrangsbeleid, broers en zussen die instappen
volgend schooljaar ingeschreven worden.
Kennismaking met de klaswerking en de juf gebeurt later tijdens de geplande openklasdagen doorheen het schooljaar.
……………………………………………………………………………………………………………….....................
INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2019-2020, kinderen van geboortejaar 2017
Deze inschrijvingen starten:
18 februari – 15 maart: broers en zussen (°2017) van kinderen op school/kinderen van personeel.
18 maart: nieuwe kinderen op deze school
Om zeker te zijn dat we ALLE gezinnen (van onze school) met broers en zussen (°2017) bereiken, vragen we om op
onderstaand strookje aan te geven wanneer je komt inschrijven (met identiteitskaart a.u.b.).
Invullen en terug meegeven VOOR 8 februari 2019
Gegevens kind dat ingeschreven zal worden :
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………… Geboorteplaats : ……………….………………………..…
Rijksregisternummer: …………………………………………………………..…………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………….…
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….…
Gelieve hieronder te noteren, in volgorde van jouw voorkeur:
• 3 momenten tussen 18 februari en 15 maart die voor jou passen om de inschrijving te komen doen

•

een uur aan te geven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag, liefst tijdens de schooluren. (als je
al een afspraak hebt gemaakt, is het niet meer nodig om een moment op geven)

Als wij dit formulier ontvangen hebben, laten we jou per email weten wanneer we jou verwachten voor de
administratieve afhandeling van de inschrijving.

volgorde voorkeur

datum tussen 18 februari en 15 maart
(enkel schooldagen)

voorkeur uur

