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NIEUWSBRIEF 

L5 + L6:  
Op dinsdag 25 juni trekken onze leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar hun sportkledij 
aan om te gaan sporten in Geel—Bel. Stad Geel organiseert deze sportdag voor de leerlingen 
van het vijfde en het zesde leerjaar.   
 

L1 + L2: 
Op donderdag 13 juni organiseert Stad Geel voor de leerlingen van het eerste en tweede 

leerjaar een sportdag. Deze sportdag vindt plaats op de Bogaard.  
 

L6: 
Op maandag 24 juni organiseren de leerkrachten van de stedelijke basisscholen een sportdag 
voor het zesde leerjaar. De leerlingen zullen dus van een goede dosis sport kunnen genieten. 
Deze sportdag gaat door in de Belse bossen. 
 

L4 + L5 +L6:  
Op donderdag 27 juni gaan we naar het muziekfestival Pennenzakkenrock in Mol. Enkele 
bereidwillige ouders zorgen ervoor dat de leerlingen in Mol geraken. Meer info volgt nog.  
 

L1 + L2 + L3: 
Op donderdag 27 juni gaan we naar speeltuin Kinderweelde in Meerhout. Deze verplaatsing 
doen we met de fiets.  
 

Kleuters: 
Alle kleutertjes gaan op 21 juni spelen in speeltuin Dennenoord in Eindhout. De bus zal de 
kinderen in twee keer naar de speeltuin brengen. We zorgen nog voor een briefje met meer 
uitleg.  

Activiteiten / Uitstappen 

Stilaan krijgen we weer meer mooie, zonnige dagen. We hebben er lang op moeten wachten. We genieten al met volle 

teugen. In school zien we de kinderen buiten spelen, buiten eten en meer buiten ontdekken.  

De laatste maand van het schooljaar is begonnen.  Dat betekent dat er nog toetsen aankomen maar ook nog een aantal 

educatieve maar ook fijne uitstappen voor de leerlingen.   

We kijken ook uit naar de eindfase van de bouwwerken op onze school. De laatste week van juni staat in het kader van de 

verhuis van de oude kleuterschool naar de verbouwde lokalen in de lagere school.  

Bedankdag vrijwilligers 
Op woensdag 26 juni om 11u willen we iedereen die ons dit schooljaar vrijwillig geholpen heeft om samen school te maken 

van harte bedanken voor hun inzet. We zullen alle vrijwilligers een uitnodiging sturen voor het bedankmoment. Wel gaan we 

vragen om je aanwezigheid te bevestigen en het briefje aan ons terug te bezorgen. Zo weten we wie er zal komen en kunnen 

we jullie gepast in de bloemetjes zetten!  De uitnodigingen komen in de loop van de week aan, maar de datum mogen jullie 

alvast vrijhouden in jullie agenda’s. 
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Afzwaai 3KO en L6 

Onze kleuters zijn al groot geworden en maken volgend schooljaar de overstap naar 

het eerste leerjaar vol nieuwe uitdagingen. Wij zwaaien onze kleuters van de derde 

kleuterklas uit op dinsdag 25 juni. De viering met receptie duurt van 18-20u. 

 

Voor onze leerlingen van het zesde leerjaar, zit hun lagere schoolcarrière er bijna 

op. Wij nodigen de leerlingen van het zesde, hun ouders en de leerkrachten graag 

uit om hen op feestelijke wijze uit te wuiven. Dit doen we op woensdag 26 juni van 

19-22u. 

Kijkdag voor nieuwe kleuters : maandag 17 juni 

Familienieuws 
De ooievaar kwam langs en bracht: 

• Felien , zusje van Florian Van Mechelen(Kikkerklas) 

• Len, broertje van Nora Rens (Berenklas). 

Wij wensen Florian en Nora en hun gezin veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis. 

 

We leven heel erg mee met de familie van: 

• Juf Hilde, bij het overlijden van haar zus. 

• Meester Luc, bij het overlijden van zijn ‘pleegbroer’. 

• Nina Geboers (L6), bij het overlijden van haar overgrootmoeder. 

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

moeilijke periode.  

Op 2 september mogen we weer een paar nieuwe speelkameraadjes welkom 

heten in het instapklasje.  Op 17 juni van 9u—10.20u  ontvangen we de ouders 

en hun kinderen voor een kennismaking in het klasje. De ouders krijgen nog een 

persoonlijke uitnodiging via de post.  

Samen hebben we maar liefst 1310 kg kleding opgehaald. Dit leverde ons 

€ 393 op.  Bedankt allemaal!  

We gaan deze euro’s sparen om verder te kunnen investeren in ICT-

materiaal.  

Kledinginzameling 

Mooimakers = propere buurt 
Dit schooljaar zorgden we extra voor het milieu met mooimakers. Onze leerlingen 

zijn regelmatig buiten de school gegaan om de buurt proper te maken.  We hopen 

dat jongeren zo beseffen hoe belangrijk zorg dragen voor het milieu is. Ook buiten 

de schooluren zijn leerlingen van onze school als mooimaker aan de slag. We vin-

den het fijn dat ze zo gemotiveerd zijn. We kregen zelfs enkele foto’s toegestuurd 

van enkele mooimakers uit het zesde leerjaar. Doe zo voort! 

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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OVSG-toets en IOK-examen 

In het kader van kwaliteitszorg op school doen we mee aan de OVSG-toets 

en het IOK-examen.  

 

De OVSG-toets is een “toetsenpakket” voor de leerlingen van het zesde 

leerjaar. Dit bestaat uit schriftelijke, mondelinge en praktische proeven over 

verschillende leergebieden . Elk jaar maakt een team van medewerkers van 

onze onderwijskoepel OVSG, een nieuwe toets rond een centraal thema.  

Het is een methode-onafhankelijke toets ==> Deze toets staat dus los van 

de leerboeken die de scholen gebruiken. Kinderen hoeven er niet voor te 

‘studeren’. De OVSG-toets test de eindtermen die de leerlingen moeten 

bereiken op het einde van de basisschool. De scholen gebruiken de 

resultaten van deze toets om na te gaan hoe ze het doen in vergelijking met 

het Vlaams gemiddelde en in vergelijking met zichzelf over een periode van 

verschillende jaren. Als ze opmerkelijke dingen zien, zullen de scholen er 

acties aan gaan koppelen om zo hun kwaliteit te verhogen. 

 

Het IOK-examen doet ongeveer hetzelfde als de OVSG-toets maar beperkt 

zich tot één leergebied in de kijker. Dit schooljaar is dat het domein schrijven 

van het leergebied Nederlands. Het IOK-examen wordt afgenomen van het 

eerste tot en met het vijfde leerjaar. Het zesde doet deze proef niet meer 

mee omdat het leergebied ook al in de OVSG-toets zit.  

Het leergebied in de kijker kunnen we dan van L1 tot en met L6 opvolgen.  

Welkom nieuwe kleuters— extra instaplestijden  

Na Hemelvaart zijn er opnieuw enkele vriendjes gestart in de Berenklas. We 

heten Josefien en Stig welkom op onze school. We hopen dat onze kleine 

beertjes zich allemaal snel thuis voelen in SBS Winkelomheide! In september 

verwelkomen we Thibeau nog in de Berenklas en dan zijn de beertjes 

compleet.  

 

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 (105) hoger dan de teldatum van vorig 

schooljaar (94) en hoger dan de vorige instapdatum na de paasvakantie. Dat 

betekent dat we nu opnieuw extra instaplestijden ontvangen. Na Hemelvaart 

hebben we 4 instaplestijden extra om in te richten tot einde schooljaar. Juf 

Carolien Vansant komt op vrijdagvoormiddag mee ondersteunen.  
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Verkeer op school 

 

 

 

Tijdens het schooljaar hebben we hard geoefend op verkeersvaardigheid. Het is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de school en van de ouders om de kinderen vaardig te maken in het verkeer, zodat ze 

zich geleidelijk als volwaardige weggebruiker kunnen verplaatsen. We leren onze kinderen zich veilig te bewegen 

in het verkeer als voetganger én als fietser.  

 

De verkeerslessen gaan al lang niet meer alleen door in een klaslokaal. De speelplaats wordt vaak een nagebootste 

straat, er wordt op evenwicht getraind en allerhande obstakels en parcours zorgen ervoor dat de leerlingen in 

eerste instantie veel  veilige oefenkansen krijgen.  Pas nadat de leerlingen de basisvaardigheden als voetganger en 

als fietser onder de knie hebben, kunnen ze gaan participeren in het verkeer. Vervolgens zetten ze de eerste 

stapjes in het echte verkeer onder begeleiding van de juffen of meester. De competentie om zich veilig en correct 

te gedragen in het verkeer moet daar worden geoefend. Pas dan kunnen de kinderen zelfstandig en veilig aan het 

verkeer deelnemen.  

 

Daarom is praktijkgericht verkeersonderwijs op school enorm belangrijk!!! Een voetgangers– en fietsexamen is één 

van de middelen waarmee we nagaan of kinderen in staat zijn verkeerssituaties correct te beoordelen, zich er op 

een passende wijze in te gedragen en te kunnen reageren op gebeurtenissen of gedrag van anderen. Met de steun 

van de wijkagent, enkele vrijwillige helpers en onder het toeziend oog van enkele collega’s leggen onze leerlingen 

van het 6de leerjaar hun fietsexamen af in het verkeer. De leerlingen van het 4de legden nog maar net hun 

voetgangersexamen af.  

De kinderen van het vijfde leerjaar namen deel aan de Grote Verkeersquiz. Zij testen hun kennis van het verkeer 

via een digitale quiz. Negentien leerlingen behaalden hun verkeersdiploma.  

Ook in de volgende jaren zullen we blijven inzetten op verkeersvaardigheid voor de leerlingen van onze school.  

Ondertussen is het verkeerspark op onze school al deels in orde. Op de speelplaats van de lagere school heeft de 

schilder van de stad ons ontwerp mooi weten over te brengen op het beton.  Het parcours wordt nog verder 

uitgebreid naar de speelplaats van de kleuterschool. Zo krijgen onze leerlingen nog meer oefenkansen.  

Ouders/vrijwilligers zijn verzekerd door de Stadspolis waar de school onder valt.   
  
Als je kinderen vervoert naar een activiteit moet je je houden aan de volgende afspraken: 
– kinderen moeten een “zitplaats” hebben in de wagen. Dat wil zeggen dat je niet meer kinderen mag 

vervoeren dan er zitplaatsen zijn;   
– ALLE kinderen die je meeneemt moeten een veiligheidsgordel dragen;  
– er mag 1 kind vooraan in de wagen zitten MAAR dat mag enkel als het op een veiligheidsstoeltje zit EN de 

gordel draagt  
– Ken je ook de regels voor kinderzitjes? Bij occasioneel vervoer over een korte afstand, geldt voor kinderen 

die niet door hun eigen ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderzitjes 
beschikbaar zijn in de auto, mogen kinderen vanaf 3 jaar achterin zonder kinderzitje. Ze moeten dan de 
veiligheidsgordel dragen. Die uitzondering geldt niet voor kinderen die door hun eigen ouders worden 
vervoerd. Voor hen geldt de algemene regel: kinderzitje verplicht als ze kleiner zijn dan 1,35m.  

  

 

Nog even opfrissen… Als je ‘in opdracht van de school’ met 
kinderen in de auto rijdt dan zijn dit de afspraken:  
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Omdat we nog veel vragen krijgen over verzekeringen voor de vrijwilligers, geven we hier nog even 

kort de belangrijkste informatie mee.  

Vrijwilligers die voor de school activiteiten uitvoeren zijn vanaf 1 september 2019 verzekerd bij AXA 

via de Arbeidsongevallenpolis van Stad Geel. Nu is dat nog bij Ethias. 

LET OP: iedere aangifte moet goedgekeurd worden door de geneesheer van de verzekering die zal 

beslissen over de aanvaarding van de aangifte. Dit betekent dat er geen enkele link mag zijn met een 

vroeger letsel.   

  

De Stad heeft ook een polis bij AXA voor “voertuigen”. Hieronder vallen  ook de ouders/vrijwilligers.    

Voor jou als ouder/vrijwilliger betekent dit bij een ongeval;  

– als je rijdt in opdracht van de school voor een schoolactiviteit ben je verzekerd bij een ongeval 

met materiële schade;  

– bij een ongeval moet je meteen de school te verwittigen. Zij zullen de 

verzekeringsverantwoordelijken op de Stad meteen op de hoogte brengen die dan met jou het 

dossier van aangifte zullen opstellen;   

– OPGELET: indien je voor jouw voertuig zelf een omniumverzekering hebt moet deze eerst 

aangesproken worden. De eventuele franchise zal teruggevorderd worden via de polis van de 

Stad. Indien u geen omnium heeft, loopt alles meteen via de Stad.   

Verzekeringspolis Stad Geel voor vrijwilligers  

Schoolfeest: Reis rond de wereld in één dag 

Dankzij jullie was het schoolfeest weer een heel gezellig, gemoedelijk, leuk en supergeslaagd festijn. 

We hopen dat jullie er ook zoveel van genoten hebben als wij zelf.  

 

Omdat op onze school de verbouwingswerken nog steeds bezig zijn, waren we beperkt in ruimte. We 

hebben geprobeerd om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.  In het kader van ons pedagogisch 

project hadden we ervoor gekozen om een aantal pijlers in onze activiteiten te steken. Namelijk actief, 

samen, spelend, school in de buurt en met de buurt. We hebben gewandeld samen met onze gezinnen 

familie en/of met vrienden, zowel volwassenen als kinderen zijn op zoektocht 

gegaan in de schoolomgeving. 

Er werd ook veel gegokt om het juiste gewicht van de koffer te vinden en het 

aantal papieren vliegtuigjes te raden. 

We konden twee personen blij maken met een mooie prijs. Bij de volwassenen 

gaven we een bon van de Wereldwinkel weg en bij de kinderen was de hoofdprijs 

een supergroot waterpistool.  

 

Ook een grote “dank je wel” aan de juffen, de meester, het oudercomité en de helpende handjes. 

Zonder jullie zouden we dit niet kunnen.   

 

De foto’s van het schoolfeest vinden jullie op Gimme. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5-m4k6DUAhWCJlAKHTYtCjgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Fchicco-johnny-coupe-rc-auto%2F1004004006935924%2F&psig=AFQjCNHxnfM00rEbz1_6HkVJnc4Z9dJ9NQ


JUNI 

ZATERDAG 1   

ZONDAG 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 
L1, L2: Sportdag 
L5, L6: Zwemmen 

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 KO: Speeltuin Eindhout 

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  LAATSTE SCHOOLDAG ==> HALVE DAG  

ZATERDAG 29  VAKANTIE 

ZONDAG 30  VAKANTIE 


