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Inhoud
Nieuwe kleuters
De Paasvakantie is weer achter de rug. We hebben al mogen genieten van mooie
Geel op de fiets
lentedagen. Het leek soms zelfs een beetje zomer. Hopelijk zijn de baterijtjes van
SMG breekt uit—dag
iedereen alweer wat opgeladen.
Schoolfeest
We starten nu aan de laatste rechte lijn. Tijdens de volgende maanden staan er nog
Infoavond LBV -3KO
heel wat leerrijke maar ook leuke activiteiten op het programma.
Kledinginzameling
We gaan verder op verkenning in het secundair onderwijs, we bezoeken boerderijen Personeelsnieuws
en op het einde van het schooljaar staan er ook nog fijne schoolreizen op het
Familienieuws
programma.
Bouwen en verbouwen
Kalender
Welkom nieuwe kleuters
Na de paasvakantie mogen we enkele nieuwe kleutertjes begroeten in het klasje van juf Ines.
Gust, Jelle, Mathis en Olivia zullen met open armen ontvangen worden op onze school. We hopen dat
ze zich allemaal snel thuis voelen in SBS Winkelomheide!

Geel op de fiets
Noteer alvast 3 mei 2019 in je agenda, want die dag stapt Geel op de fiets. Op deze dag wil de stad
zoveel mogelijk werknemers, jongeren en kinderen motiveren om met de fiets naar het werk of naar
school te komen. Ook wij doen mee ! Onze leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaan met de fiets
naar Geel om daar het fietsbehendigheidsparcours te doen en te ervaren wat de dode hoek betekent.

Project met secundaire school Sint Maria Geel (SMG) “Breekt uit dag”
Op donderdag 25 april zullen de leerlingen van het zesde middelbaar Sociale en Technische
wetenschappen van SMG aan de lijve kunnen ondervinden wat een job in het onderwijs inhoudt. In
bijna alle klassen van onze school zullen er leerlingen aanwezig zijn om te observeren, te participeren
en een activiteit te doen met de leerlingen van de lagere school. De leerlingen van het secundair
kunnen zo beter inschatten of ze een job met kinderen zien zitten. De leerlingen die een dagje komen
meedoen, zijn leerlingen die willen kiezen voor een opleiding leraar lager onderwijs, kleuteronderwijs,
orthopedagogie, logopedie en toegepaste psychologie. Een goede studiekeuze is heel belangrijk na het
zesde leerjaar maar ook na het middelbaar onderwijs. We hopen hen zo te helpen bij het maken van
een gepaste studiekeuze volgend schooljaar. We heten hen welkom in onze school en wensen hen
alvast veel succes toe in de volgende jaren!

Schoolfeest op zaterdag 18 mei—inleveren briefjes t.e.m. 30 april
De inschrijvingen voor het schoolfeest komen mondjesmaat binnen. We
merken dat er nog niet zoveel inschrijvingen zijn. Misschien is het even
blijven liggen tijdens de vakantie… Daarom hebben we besloten om de
inlevertermijn van de briefjes te verlengen tot uiterlijk dinsdag 30 april
2019.
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. Een echte aanrader!
De inschrijving voor de wandeltocht kost 1€. Jullie mogen dan allemaal een gokje wagen waarmee jullie
kans maken op een mooie prijs. We reiken één prijs uit onder de deelnemende kinderen en één prijs
onder de deelnemende volwassenen. Op de speelplaats zorgen we voor randanimatie.
Bij de barbecue zorgt de traiteur voor een groente- en pastabuffet en verschillende sausjes. Hij zorgt
ook voor plastic borden en bestek. Sommige mensen vinden het echter niet zo praktisch om vlees te
snijden met een plastic mes. Als jullie willen, mogen jullie ook zelf bestek meenemen. Maar die keuze
laten we volledig aan jullie. Ook in het kader van zorg voor het milieu, juichen we het gebruik van eigen
bestek wel toe. Zo kunnen we de afvalberg weer wat verminderen.
In alle geval, hou 18 mei dus zeker vrij want het belooft een superleuke namiddag te worden! Nu alleen
nog hopen op prachtig weer!

Wijziging of keuze levensbeschouwelijk vak
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•

Wil je naar volgend schooljaar een andere godsdienstkeuze maken? Vraag dan tijdig via het
secretariaat naar een formulier. Dit moet VOOR 30/06/2019 ingevuld en ondertekend in ons bezit
te zijn. Enkel dan kan de wijziging doorgaan.

•

De kleuters van de Bijenklas (= 3KO) krijgen een brief mee naar huis met de uitnodiging voor het
infomoment rond de keuze van het levensbeschouwelijk vak. Deze leerlingen gaan een keuze
maken voor volgend schooljaar. De leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken zullen jullie
graag toelichting geven over de mogelijke keuzes, hoe de lessen gegeven worden en wat het voor
onze school betekent om een neutrale school te zijn met aandacht en respect voor de verschillende
levensbeschouwingen.
De keuzeformulieren zouden we graag op de infoavond of uiterlijk tegen 24 mei (ingevuld en
ondertekend) in ons bezit willen hebben. Zo kunnen we de planning maken van de verschillende
godsdiensten in de verschillende scholen.

Kledinginzameling : 25—29 april
De kledinginzameling gaat van start. Alles wat jullie niet meer kunnen gebruiken en wat
alleen maar plaats inneemt in je kleerkast, is welkom op de school. Als je de kasten hebt
opgeruimd, steek je 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

Personeelsnieuws
•

Juf Kristine Van Gorp (L2): zal verder afwezig blijven tot einde schooljaar. Juf Evelien

Boeckx blijft het tweede leerjaar verder begeleiden.
•

We hebben na de paasvakantie recht op 4 extra instaplestijden. We zijn nog op zoek naar
een kleuterjuf die deze uren kan opnemen.

Familienieuws
De ooievaar kwam langs en bracht:
•

Amelie, dochtertje van juf Inge (Zorgcoördinator) en Kristof.

•

Felix, broertje van Corneel (Vlinderklas) en Mathieu (L1) Fierens.

Wij wensen juf Inge, Corneel en Mathieu en hun gezin veel geluk toe met dit nieuwe leven
in huis.

We leven heel erg mee met de familie van:
•
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Elise (L6) bij het overlijden van haar opa.
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Onze oude school: bouwen en verbouwen...
Welke werken zijn onlangs uitgevoerd?
•

Januari: plaatsen van nutsvoorzieningen in de te renoveren klaslokalen (ventilatie en
elektriciteit)

•

Februari—maart: afbraak dak sporthal.

•

Maart: Gevelwerken aan de refter, zijde frituur.

•

Krokusvakantie: nieuw buitenschrijnwerk pastorij

•

Maart/april: De vloerplaat van de turnzaal werd volledig verwijderd. Dit was initieel niet
gepland maar de betonnen fundering bleek niet voldoende te zijn voor de staalconstructie
die er zal komen. Tijdens de paasvakantie werd er een nieuwe betonvloer gegoten. Hierdoor
liggen we met de turnzaal een maand achter op schema. De turnzaal zou ten vroegste eind

juni klaar zijn. Tot dan blijven we in de refter turnen.
•

De speelpleinmarkeringen werden aangebracht tijdens de paasvakantie.

Welke werken staan er nog gepland?
•

Vanaf nu: nieuw buitenschrijnwerk lokalen oude lagere school en gedeelte van de refter.

•

Schilderwerk schrijnwerk pastorijgebouw.

•

Binnenafwerking van de te renoveren klaslokalen.

•

Opbouw staalconstructie van de turnzaal.

•

Eind juni:

•

•

verhuis van de klaslokalen van de kleuterschool naar de nieuwe lokalen

•

Inrichting kleuterspeelplaats

Eind juni—begin juli: Inrichting van de nieuwe lokalen, refter, turnzaal.

!! OPGELET !!
Volgende vrijdag, 26 april 2019, zal de aannemer de grote schuiframen plaatsen aan de voormalige
klassen van het eerste en tweede leerjaar. Deze klassen liggen ter hoogte van de fietsenstalling van de
lagere school.
De ramen wegen ruim 400kg en worden met een vrachtwagen tot vlakbij de klassen gereden en worden
dan met een rupskraan over de terrasjes heen gezet.

De vrachtwagen zal vanaf 7u 's morgens langs de brandweerpoort aan de kant van de Kemeldijk
binnenrijden en daar blijven staan. We laten tijdens deze werken het kleine poortje aan de trage weg op
slot. We hebben aan de aannemer gevraagd om Herashekken rond hun werkzone te plaatsen. De
werkzone zal vermoedelijk tot het laatste gedeelte van de fietsenstalling komen, waardoor die
fietsenstalling tijdelijk niet gebruikt kan worden. De eerste twee fietsenstallingen kunnen vrijdag wel
gebruikt worden.
Tegen het einde van de schooltijd zouden de werken klaar moeten zijn.
We beperken de hinder tot een minimum, maar wees extra voorzichtig ‘s morgens.

Mei
WOENSDAG

1

Dag van de Arbeid—GEEN SCHOOL

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
L1: Leerboerderij

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 + fotograaf in de Berenklas

DINSDAG

21

L3, L4: Zwemmen
Bijenklas (3KO): 19u Infomoment Keuze levensbeschouwing

WOENSDAG

22

13.30u: Kindergemeenteraad

DONDERDAG

23

L5, L6: Zwemmen

VRIJDAG

24

ZATERDAG

25

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

L3, L4: Fietsdag Geel

14u: Vormsel

Juni
ZATERDAG
ZONDAG

1
2

MAANDAG

3

Ouderraad

DINSDAG

4

L3, L4: Zwemmen
Klasgesprekken 3KO en L3

WOENSDAG

5

Klasgesprekken 0KO, combiklassen, L1 en L2

DONDERDAG

6

L5, L6 : Diplomazwemmen
Klasgesprekken L4 en L5

VRIJDAG

7

L6: Fietsexamen

ZATERDAG

8

ZONDAG

9

MAANDAG

10

Pinkstermaandag

DINSDAG

11

L5, L6: zwemmen
L3, L4: zwemmen
MDO kleuter -en lager onderwijs

WOENSDAG

12

DONDERDAG

13

VRIJDAG

14

ZATERDAG

15

ZONDAG

16

MAANDAG

17

OVSG-toetsen L6
Kijkdag KO

DINSDAG

18

OVSG-toetsen L6
L3, L4: zwemmen

WOENSDAG

19

OVSG-toetsen L6

DONDERDAG

20

VRIJDAG

21

ZATERDAG

22

ZONDAG

23

MAANDAG

24

L6: Sportdag

DINSDAG

25

L5, L6: Sportdag
L3, L4: Zwemmen
Bijenklas (3KO): Afzwaai

WOENSDAG

26

11u: Bedankmoment vrijwilligers
L6: Afzwaai

DONDERDAG

27

L1, L2, L3: Speeltuin Meerhout
L4, L5, L6: Pennenzakkenrock

VRIJDAG

28

Halve dag school

ZATERDAG

29

VAKANTIE

ZONDAG

30

VAKANTIE

L1, L2: Sportdag
L5, L6: Zwemmen

KO: Speeltuin Eindhout

