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NIEUWSBRIEF 

Volgende week staat de gekke week op het programma. Dit jaar staat die gekke 

week in het teken van ons jaarthema “Reis rond de wereld”.  De kinderen van de 

lagere school zullen op maandag, dinsdag en donderdag telkens naar een ander 

continent reizen.  

Naar jaarlijkse gewoonte komt de Paashaas op bezoek de laatste vrijdag voor de 

vakantie. Dat wordt weer een leuk moment voor de  kinderen. Hopelijk kunnen we 

dan al genieten van mooi lenteweer.  De lagere school zal die dag ook deelnemen 

aan het Wereldfeest van Zuidergekte. Ze kunnen daar allerlei leuke workshops doen.  

Naar aanleiding van de wet op de privacy werken wij binnen onze scholengemeenschap aan een manier 

om de digitale communicatie tussen ouders en school/leerkrachten via het schoolplatform Smartschool 

te laten verlopen. Jullie hebben ondertussen allemaal via stad Geel een mailtje gekregen om jullie op 

smartschool te registreren. Hopelijk is dit bij iedereen gelukt? Zo niet mag je contact opnemen met 

Sinne Timmermans via sinne.timmermans@geel.be. Zij helpt je graag verder.  

De volgende stap die we gaan zetten is het plannen van de oudercontacten via smartschool. We gaan 

dat voor de oudercontacten van april voor de eerste keer proberen. We gaan jullie hierover nog 

uitgebreide info geven, zodat het plannen van de momenten veel gemakkelijker wordt. 

Oudercontacten plannen via Smartschool 
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Staking op woensdag 20 maart = geen les 

In onze school zal het volledige schoolteam deelnemen aan de stakingsactie voor het onderwijs. 

Hierdoor zal het lesprogramma niet kunnen doorgaan. Het stadsbestuur tracht opvang te voorzien voor 

die leerlingen die toch naar school wensen te komen. Op maandag 18 maart zal het stadsbestuur 

definitief beslissen of het mogelijk is om in die opvang te voorzien.  

Waarom staken we? Meer informatie vinden jullie in de PDF bij deze nieuwsbrief.  

Lege batterijen 

We zamelen nog altijd gebruikte batterijen in. Op dit moment loopt de “dubbele punten” actie. Per 

ingezamelde kilo batterijen krijgen we nu niet 1 maar 2 punten waarmee we sparen voor allerhande 

materiaal voor de school/klassen. Je mag de batterijen meebrengen naar school en afgeven aan de 

klasleerkrachten of op het secretariaat.   
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Schoolfeest op zaterdag 18 mei  

 

Wafelverkoop: afhalen wafels op 27 maart 
Het oudercomité verkoopt overheerlijke wafels van Mina. Met de opbrengst van de verkoop, 

ondersteunt het oudercomité de school bij activiteiten of met materialen.  

De wafels worden in dozen geleverd. Op woensdag 27 maart staan jullie bestellingen klaar in de nieuwe 

refter (nu even turnzaal) van de lagere school of, als jullie daarvoor gekozen hebben, wordt de bestelling 

op donderdag 28 maart met jouw kind meegegeven.   

Het is nog wel even tot het schoolfeest maar we brengen graag de datum even in herinnering.  

We gaan nog niet alles vertellen maar we kijken al even vooruit. 

  

In het thema “reis rond de wereld” gaan we op ontdekkingstocht door de verschillende werelddelen. 

We starten met een barbecue en daarna stappen we “rond de wereld”. De leerkrachten hebben voor 

jullie een leuke, wandelzoektocht met allerhande activiteiten voor jong en oud uitgewerkt. Op de 

speelplaats zorgen we voor randanimatie.  

 

Hou 18 mei dus zeker vrij want het belooft een superleuke namiddag te worden! Nu alleen nog hopen 

op prachtig weer! 

Welkom nieuwe kleuters— extra instaplestijden  

Na de krokusvakantie zijn er opnieuw enkele vriendjes gestart in de Berenklas. Nora en Lore kwamen 

erbij. Na de paasvakantie mogen we nog 2 nieuwe kleutertjes begroeten in het klasje van juf Ines. 

Mathis en Olivia zullen dan met open armen ontvangen worden op onze school. We hopen dat onze 

kleine beertjes zich allemaal snel thuis voelen in SBS Winkelomheide!  

 

Het aantal lestijden dat we voor de school ontvangen hangt af van hoeveel kinderen onze school telt op 

1 februari van het voorgaande schooljaar. Het aantal kleutertjes in onze school ligt nu (97) hoger dan de 

teldatum van vorig schooljaar (94). Dat betekent dat we nu extra instaplestijden ontvangen. Na de 

krokusvakantie hebben we 3 instaplestijden extra om in te richten tot einde schooljaar. Juf Janne 

Molenberghs (ook turnjuf op onze school) komt op dinsdagvoormiddag mee in de Berenklas 

ondersteunen.  

We besteden met onze school veel aandacht aan verkeersveiligheid en zetten er tijdens 

het hele schooljaar op in. Het is immers altijd belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het 

verkeer. 

Heel wat stickerkaarten van de actie “Helm op, fluo top” zijn ondertussen vol!  Tijdens het project zagen 

we dat heel wat kinderen goed zichtbaar naar school kwamen. Nu de stickerkaarten vol zijn, merken we 

dat er al veel minder kinderen een fietshelm en fluokledij dragen.  We willen jullie toch nog eens 

oproepen om het belang van het dragen van fluokledij en een fietshelm door te geven aan de kinderen, 

niet enkel om stickertjes te sparen maar ook voor hun veiligheid. Het maakt de kinderen veel 

zichtbaarder in het verkeer. Een dikke pluim voor iedereen die een fluo-vestje draagt! 

Helm op, fluo top tijdens het hele schooljaar 
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Kledinginzameling : 25—29 april 

Na de paasvakantie organiseren we weer een kledinginzameling. Begin maar alvast de kasten 

op te ruimen en steek alles in een grote zak die je dan vanaf 25 april op school kan bezorgen 

onder het fietsenstalling van de lagere school.  Op 30 april wordt alles opgehaald.  

 

Afspraken   

• binnenbrengen van donderdag 25 tot en met maandag 29 april   

• enkel tijdens de schooluren  

• in een afgesloten stevige zak/tas  

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

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

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

• Maandag 07-10-2019:  lokale verlofdag  1 

• Woensdag 04-12-2019:  lokale verlofdag  2 

• Woensdag 20–05-2020 : lokale verlofdag 3  
 

Hier komen nog de pedagogische studiedagen bij maar die liggen nog niet vast, we 

communiceren die data zodra de vormingen bekend zijn. 
 

• Zaterdag 02 –05- 2020 om 14u: Eerste communie  

• Zaterdag 16 -05-2020 om 14u: Vormsel 

We kijken al even verder naar volgend schooljaar... 

Familienieuws 

• Juf Lieve Peeters (L4): zal verder afwezig blijven tot einde schooljaar. Juf Lisanne blijft het vierde 

leerjaar verder begeleiden.  

• We hebben recht op 3 extra instaplestijden. Juf Janne Molenberghs zal deze uren op 

dinsdagvoormiddag in de Berenklas invullen. 

• De zorgcoördinator van onze school, Juf Inge Vansant, gaat vanaf woensdag 20 maart op 

bevallingsrust. Juf Jo Vanmassenhoven zal Juf Inge tot het einde van het schooljaar voltijds 

vervangen als zorgcoördinator.  

Personeelsnieuws 

De ooievaar kwam langs en bracht: 

• Roel, broertje van Tuur Verstappen (Vissenklas). 

Wij wensen Tuur en zijn fiere ouders veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis. 

We leven heel erg mee met de familie van: 

• Senn Van Hooreweghe (L1) bij het overlijden van zijn opa Theo Boons.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAiJ6j7_bPAhUE7BQKHdPvAGwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vogelweid.nl%2Fnw-547-7-3619313%2Fnieuws%2Fkledinginzameling.html&bvm=bv.136593572,d.ZGg&psig=AFQjCNFmRM0_4_l
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• De Wassewater bestaat links en rechts uit verhoogde bermen (een ruimte die hoger ligt dan het rijbaanniveau, onderschei-
den van het trottoir en het fietspad, en die tussen deze rijbaan ligt en een sloot, een talud, of grenzen van eigendommen. ) 

Men mag niet stilstaan of parkeren op verhoogde bermen (ook niet met twee wielen). Deze ruimte is voorzien zodat 
voetgangers hierop kunnen gaan. Men dient dus zijn voertuig te parkeren naast de verhoogde bermen, op de rijbaan. 
Men kan dit overal doen in de ganse Wassewater, uitgezonderd voor de inrij van eigendommen (behalve de voertui-
gen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht) 

• Belangrijk aandachtspunt is dat voertuigen zich parkeren rechts t.o.v. zijn rijrichting. Men dient dan niet onnodig twee-
maal de rijbaan over te steken. Bovendien is het zicht op aankomende fietsers beperkt als men vertrekt indien men in te-
genovergestelde richting parkeert/stilstaat. 

• U mag uw voertuig niet parkeren recht tegenover een ander reeds geparkeerd voertuig  omdat de vrije doorgang op de 
rijbaan minstens 3 meter breed moet zijn zodat je ander verkeer niet blokkeert. 

Bij ernstige verkeershinder (bv wanneer er bijkomende werken plaatsvinden van oa nutsbedrijven, enz) vindt u voldoende par-
keerruimte in Winkelomseheide, Gasthuisheide en Gemeenteheide, op nog geen 5 minuten wandeltijd van de school.  

Bedenk ook dat de verkeersregels er niet zijn voor alle ouders behalve voor jezelf omdat jij niet veel tijd hebt, het 
maar voor even is, je te laat vertrokken bent... Een veilige schoolomgeving begint bij jezelf! 

Definities: 

Stilstaand voertuig = een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in-en uitstappen van personen of voor het 
laden of lossen van zaken. 

Geparkeerd voertuig = een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in-of uitstappen van personen of voor het la-
den of lossen van zaken. 

Trottoir = het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in 't bijzonder in-
gericht voor het verkeer van voetgangers ; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de 
openbare weg is duidelijk herkenbaar voor de andere weggebruikers. 

Wassewater (lagere school) 

VERKEERSVEILIGE SCHOOL  

We willen iedereen nog eens oproepen om mee te helpen aan een veilige schoolomgeving.  

 

Zowel aan de kleuterschool als aan de lagere school ontstaan onveilige situaties voor onze leerlingen door fout geparkeer-

de auto’s.  

We vragen jullie met aandrang om de stoepen vrij te laten en om niet te dicht bij het zebrapad te parkeren. Zo kunnen de 

kinderen veilig naar school stappen.  

 

De politie zal het verkeer aan onze school mee blijven controleren. De wijkagent zal foutparkeerders aanspreken en toe-

lichten waar er wel/niet geparkeerd mag worden. We hopen samen verder te kunnen werken aan een veilige schoolomge-

ving. We doen het voor de veiligheid van de kinderen! 

 

Wijkagent Yves Helsen heeft ter verduidelijking nog een overzicht gemaakt van de belangrijkste regelgeving, specifiek voor 

de schoolomgeving Winkelomheide. 
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VERKEERSVEILIGE SCHOOL  

Gemeenteheide (kleuterschool) 

Stilstaan en parkeren 

• Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet rechts ten opzichte van zijn rijrichting worden opgesteld 

• Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren 

1) op de trottoirs, 

2) op de oversteekplaatsen voor voetgangers en op de rijbaan op minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen (zebrapad), 

3) in de nabijheid van kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan. 

 

Kemeldijk (kleuterschool/lagere school): 

Niet parkeren, wel stilstaan: 

• op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobushalte aanwijst 

• voor de inrij van eigendommen 

• op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen 

• op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig 

• waar de vrije doorgang op de rijbaan minstens 3 meter breed is 

 

 Draag steeds uw veiligheidsgordel en doe deze ook zeker van uw kinderen om. Kinderen onder de 18 jaar en kleiner dan 1m35 
moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem! 

 Houdt geen draagbaar telefoontoestel in uw hand terwijl u rijdt. 

 

 

Vriendelijke groeten 

INP. HELSEN Y. 
Wijkteam Meerhout - Wijk Winkelomseheide-Stelen 
PZ Geel-Laakdal-Meerhout  



ZONDAG 17   

MAANDAG 18 
Start vrije inschrijvingen  
Gekke week verkleden LO + Bijenklas :  thema Europa 

DINSDAG 19 
Gekke week verkleden LO + Bijenklas :  thema Amerika 
L1, L2: zwemmen 
MDO: KO en LO 

WOENSDAG 20 STAKING 

DONDERDAG 21  
Gekke week verkleden LO + Bijenklas: thema Afrika 
Bijenklas: Zwemmen 

VRIJDAG 22 
Carnaval op school: iedereen mag verkleed naar school komen 
Verteltent 

ZATERDAG 23 Carnaval in Winkelomheide 

ZONDAG 24   

MAANDAG 25   

DINSDAG 26 L1, L2: Zwemmen 

WOENSDAG 27 Afhalen wafels 

DONDERDAG 28 Kleuters °2015: onderzoek CLB 

VRIJDAG 29   

ZATERDAG 30   

ZONDAG 31   

Maart 



April 
 

 MAANDAG 1 Kleuters °2015: onderzoek CLB 

DINSDAG 2 
Sportdag L3-L4 
L1, L2: Zwemmen 

WOENSDAG 3   

DONDERDAG 4 Bijenklas: Zwemmen 

VRIJDAG 5 
Paashaas op school 
Wereldfeest Zuidergekte 

ZATERDAG 6   

ZONDAG 7   

MAANDAG 8 Paasvakantie 

DINSDAG 9   

WOENSDAG 10   

DONDERDAG 11   

VRIJDAG 12   

ZATERDAG 13   

ZONDAG 14   

MAANDAG 15  

DINSDAG 16   

WOENSDAG 17   

DONDERDAG 18 Secretaressedag 

   VRIJDAG 19   

ZATERDAG 20   

ZONDAG 21   

MAANDAG 22 Paasmaandag 

DINSDAG 23 L3, L4: Zwemmen 

WOENSDAG 24 
Oudercontacten 
MOEV Rollerhappening 

DONDERDAG 25 
L5, L6: Zwemmen 
KLEDINGINZAMELING 

VRIJDAG 26 KLEDINGINZAMELING 

ZATERDAG 27   

ZONDAG 28   

MAANDAG 29 

L5: IOK-les over klimaatverandering 
L3: IOK-les over waterverbruik 
20.15u: Ouderraad 
KLEDINGINZAMELING 

DINSDAG 30 
L3, L4: Zwemmen 
KLEDINGOPHALING 



Mei 

WOENSDAG 1 Dag van de Arbeid 

DONDERDAG 2 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 3   

ZATERDAG 4   

ZONDAG 5   

MAANDAG 6 
KO: Ollemanshoekje  
L6: Handen uit de mouwen  

DINSDAG 7 L3, L4: Zwemmen 

WOENSDAG 8 MOEV Danshappening 

DONDERDAG 9 L5, L6: Zwemmen 

VRIJDAG 10 L6: STEM– atelier Mindstorms ( GO Geel) 

ZATERDAG 11 14u: Eerste communie 

ZONDAG 12   

MAANDAG 13 L2, L3: Stadswandeling 

DINSDAG 14 L3, L4: Zwemmen 

WOENSDAG 15   

DONDERDAG 16 
L4: Voetgangersexamen 
L5, L6: Zwemmen  

VRIJDAG 17 Schoolreis LO 

ZATERDAG 18 Schoolfeest—Wandelzoektocht 

ZONDAG 19   

MAANDAG 20 Kijkdag KO 

DINSDAG 21 L3, L4: Zwemmen 

WOENSDAG 22 13.30u: Kindergemeenteraad 

DONDERDAG 23 L5, L6: Zwemmen 

VRIJDAG 24   

ZATERDAG 25 14u: Vormsel 

ZONDAG 26   

MAANDAG 27 
Plattelandsklassen L3-L4 
Schoolreis KO Zilvermeer 

DINSDAG 28 Plattelandsklassen L3-L4 

WOENSDAG 29 
Plattelandsklassen L3-L4 
MOEV duathlon 

DONDERDAG 30 O.H.Hemelvaart 

VRIJDAG 31 Brugdag 


