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Nieuwsbrief september  - schooljaar 2019-2020 
 

  
 

 

 

 

Beste ouders 

De vakantie is alweer voorbijgevlogen. Hopelijk hebben jullie van de 

warme, zomerse dagen genoten.  

Op school hebben we hard gewerkt om de kleuterschool helemaal te 

verhuizen naar de nieuwe locatie en alles klaar te krijgen voor de start 

van het nieuwe schooljaar.  

Welkom terug voor een spetterend nieuw schooljaar! 

 

Wat is er nieuw voor onze leerlingen van de lagere school? 

Dit schooljaar hebben we weer een goed gevuld programma in petto voor onze 

leerlingen van de lagere school.  

Voor Wiskunde starten we in alle klassen met de nieuwe methode ‘Reken 

Maar’. Met deze methode spelen we in op de noden van onze leerlingen. Veel 

differentiatie, een aantrekkelijkere lay-out, veel oefenmogelijkheden op maat 

van de leerlingen en meer digitale mogelijkheden. 

Het project Kunstkuur zal ons de volgende 3 schooljaren meer inzicht geven in 

de muzische domeinen nl, drama, media, beeld, muziek en beweging. Drie 

leerkrachten van de Geelse academies gaan in onze school samen met onze 

leerkrachten lesgeven. We werken met een doorschuifsysteem. Per week 

komen 3 klassen aan bod, 1 klas op dinsdagnamiddag en 2 klassen op 

vrijdagnamiddag. Elke klas heeft zo om de twee weken 2,5u atelier Kunstkuur. 

De titel van het project Kunstkuur is “SBS Winkelomheide, de academies en de 

bib zetten leesplezier op een muzische kier”.  

Die titel vertelt al dat we ook leesplezier en leesmotivatie dit schooljaar extra 

onder de aandacht plaatsen. De bib zal ons daar ook mee in ondersteunen 

als derde partner. 

 

Geplande evenementen 

5-9-2019 

12:04 Infoavond Kleuterschool 

10-9-2019 

19u Infoavond Lager onderwijs 

25-9-2019 

Pedagogische studiedag 

12-10-2019 

Mosselfestijn 

 

Inhoud nieuwsbrief 
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- Schoolreglement en 
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- Verloren voorwerpen 
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- Gezonde, sportieve, 

milieubewuste school 
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water 
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Klaar 

voor de 

start 
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Wat is er nieuw voor de kleuters? 

Nieuwe school, nieuwe lokalen, nieuwe speelplaats 

Voor onze kleuters verandert er het meest. Ze krijgen een nieuwe school, nieuwe lokalen en een nieuwe 

speelplaats.  

Brengen en halen van de kleuters:  

1. Ga langs de kleine poort aan de trage weg 

2. Ga naar links en ga na de terrasjes naar rechts de gang binnen 

3. Ga in de richting van de klas van jouw kleuter  

a. De 1ste klas links is de Kikkerklas 

b. De 1ste klas rechts is de Berenklas (vanaf februari) 

c. De 2de klas links is de Vissenklas 

d. De 3de klas links is de Bijenklas 

e. Voor de Vlinderklas ga je na de toiletjes naar rechts door de polyvalente ruimte en dan ga je naar rechts 

door de deur en dan vind je de Vlinderklas aan je linkerkant. 

4. In de gangen staan bankjes met eronder boekentassenrekjes, aan de Vlinderklas is dit een kast met vakjes. Elke 

klas heeft een kleur van tussenschotjes om de boekentassen tussen te zetten. Zoek het kenteken van jouw kind 

en zet het boekentasje in het rek. 

a. Kikkerklas: groen 

b. Berenklas: oranje 

c. Vissenklas: blauw 

d. Bijenklas: geel 

e. Vlinderklas: kastje met vakjes 

5. De kleuters van de Kikkerklas, Berenklas, Vissenklas en Bijenklas verlaten de school via de polyvalente ruimte 

naar de kleuterspeelplaats en terug via het kleine poortje. De kleuters van de Vlinderklas gaan naar de 

kleuterspeelplaats en dan via het kleine poortje naar buiten.  

6. Belangrijk: als je ook een kind van de lagere school moet ophalen, haal dan eerst je kleuter op en verlaat na het 

afhalen van de kleuters de speelplaats. (De korte opvang gaat namelijk door op de kleuterspeelplaats en in de 

refter.) Ga dan langs de kleine poort terug naar de trage weg. Wacht daar tot de leerlingen van de lagere school 

naar buiten gaan. Neem de leerlingen van de lagere school niet uit de rij! 

We verliezen anders het overzicht. 

 

Kleuters ’s middags ophalen 

 

De kleuters eten ’s middags in de refter. Kleuters die ’s middags thuis gaan eten mogen om 12u afgehaald 

worden in de refter. 

Personeelsnieuws 

Juf Stephanie (L3) zal gedurende 2 weken afwezig zijn. Zij wordt vervangen door juf Laura Loy. 

Meester Luc (L5) zal afwezig zijn tot en met 20 september. Hij wordt vervangen door juf Evelien Boeckx.  
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Verbouwingen 

De grootste verbouwingswerken zijn ondertussen klaar maar jullie zullen 

merken dat de aannemers ook de volgende weken nog wat werk zullen hebben 

om alles af te ronden. Bekijk het samen met ons positief… nog enkele weken om 

het bouw en verbouwhoofdstuk af te sluiten! Het einde is in zicht. 

Op de speelplaats van de lagere school zijn er sportvelden geschilderd. De 

kleuterklassen zijn ingericht, de refter is nu echt refter geworden. De turnzaal is 

nog niet volledig klaar maar kan wel al gebruikt worden voor de lessen 

lichamelijke opvoeding. De ramen en deur aan de kant van de speelplaats 

zouden tegen oktober in orde moeten zijn. De belijning van de turnzaal wordt in 

september buiten de schooluren aangebracht. Andere punten waar nog verder 

aan gewerkt wordt zijn het ventilatiesysteem in de kleuterklassen en de turnzaal, 

extra elektrische aansluitingen in de kleuterklassen en de deuren worden nog 

verder afgesteld. De werkmannen van Stad Geel komen ook nog verder doen 

met schrijnwerk, aanplanting en onderhoud om onze school helemaal in orde te 

maken. Tijdens de vakantie hebben ze al heel veel werk verricht. Ze verdienen 

een dikke pluim voor hun knappe werk.  

Schoolreglement en infobrochure 

Uiterlijk tijdens de tweede week van september bezorgen we jullie via email 

een digitale versie van de nieuwe infobrochure en het nieuwe 

schoolreglement. Beide documenten zullen ook op de website staan. 

Gevonden en verloren voorwerpen 

In de school blijven veel spulletjes liggen. We verzamelen alle verloren en 
gevonden voorwerpen in bakken aan het secretariaat in de pastorij. Als jullie 
iets missen, kom dan daar zeker eens kijken. Voorzie zoveel mogelijk spullen 
van een naam zeker brooddozen en drinkflessen. Die worden het vaakst op de 
speelplaats vergeten. Ook voor jassen, mutsen en sjaals is dat zeker nodig.  

Iedereen komt elke dag op tijd  

Mogen we vragen de beginuren van de school te respecteren en uw kinderen 
op tijd naar school te brengen.  

Dat wil zeggen VOOR de bel gaat, om 08u45 en 13u.  

Welkom  

Een speciale welkom aan de nieuwe kinderen en ouders die voor het eerst op 

onze school zijn. We hopen dat deze kinderen en hun ouders zich snel thuis 

mogen voelen bij ons. 

Kikkerklas: Kaat, Loïc, Warre en Wout. 

L1: Quinten 
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Het team van Winkelomheide staat klaar om jullie kinderen te begeleiden 

In de kleuterschool staat een gemotiveerde groep kleuterjuffen klaar om jullie 

kapoenen te inspireren en te motiveren  

 
 Kikkerklas (Combi°2017, ° 2016) Juf Annemie Dierckx & juf Ines Vanuytsel 

 Berenklas (Instapklas vanaf februari °2017) Juf Ines Vanuytsel 

 Vlinderklas (Combi °2016, ° 2015)  Juf Lies Verstrepen 

 Vissenklas (Combi °2016, ° 2015) Juf Carina Mertens 

 Bijenklas ( 3KO—°2014) Juf Anke De Weert & Juf Ines Vanuytsel 

 Kinderverzorgster Juf Greta Maes 

 

Onderwijs op maat van uw kind, steeds weer nieuwe uitdagingen, daar staat het team 

van de lagere school klaar voor!  

 
 L1 Juf Annik Robeyn  

 L2 Juf Katrien Govaerts (4/5) & Juf Lisanne Aerts (1/5) op di NM en do NM 

 L3 Juf Stephanie Goovaerts (4/5) & Juf Lisanne Aerts (1/5) op vrijdag 

 L4 Juf Lieve Peeters  

 L5 Meester Luc Dauwen  

 L6 Juf Ilse Leten  
 

  RKG    Juf Kristel Kennis  

 Zedenleer       Juf Ellen Somers  

 Islam        Juf Nur Aldemir  

 Lichamelijke opvoeding    Juf Hilde Bartholomeus  

 ICT-coördinator   Juf Lieva Vervoort 

We blijven hard inzetten op zorgondersteuning in de klassen. Ons zorgteam staat klaar 

om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. 

 Zorgcoördinator   Juf Inge Vansant   

 Zorgjuffen  Juf Tine Geuens & juf Lisanne Aerts   

  

Het secretariaat is elke voormiddag open. Ook op dinsdagnamiddag is onze 

administratief medewerker van de partij.  

 Administratie  Ilse Boeckx 

 

 

De directeur staat elke dag klaar voor leerkrachten, leerlingen, ouders en derden. 

 Directeur  Tanja Wolfs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma:  8.15 – 12.45u 

Di:  8.15 – 15.45u 

Woe: 8.15 – 12.15u 

Do:  8.15 – 12.45u 

Vrij:  8.15 – 12.15u 

Team 
Kleuterschool 

Team lagere school 

Leermeesters 
ICT-coördinator 

Zorgteam 

Secretariaat 

Directie 
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Afvalarme school 

Frisdranken zoals cola, fanta, sprite... zijn op onze school verboden. We vragen om water in de drinkbus mee te 

geven. Op school kunnen de kinderen hun drinkbus altijd bijvullen met water.  

Tijdens de middagpauze mogen de leerlingen nog wel chocomelk of fruitsap drinken dat ze van thuis hebben 

meegebracht. We nemen onze eigen drank mee in een drinkbus. We willen het gebruik van brikjes en flesjes 

zoveel mogelijk beperken.  

Voor koekjes en boterhammen gebruiken we een koekjesdoos en een brooddoos. De koekjes haal je thuis alvast 

uit de verpakking of je kiest voor koekjes die niet apart verpakt zijn. We proberen zo op school de afvalberg te 

verminderen en samen bewuster om te gaan met afval en de gevolgen voor het milieu. 

Woensdag = fruitdag 

Ook dit jaar doen we mee met “Oog voor lekkers”. De twee grappige mascottes Slurp en 

Slice moedigen kinderen aan om gezonde eetgewoontes aan te leren en vol te houden.  

We dienen opnieuw een aanvraag in om vanaf 7 oktober 2019 tot 31 januari 2020 fruit 

voor de kinderen gesubsidieerd te kunnen krijgen. Tijdens die periode hoeven de 

kidneren op woensdag geen fruit mee te nemen. Onze schilouders zorgen ervoor dat alle 

leerlingen kunnen genieten van een lekker stukje fruit. Als jouw kind het fruit van die 

week niet lust, mag je kind een ander stuk fruit mee naar school nemen. 

We blijven fruit op school aanmoedigen. Fruit is een absolute must op het dagelijkse menu van opgroeiende 

kinderen. We vragen aan de ouders om buiten de gesubsidieerde 10 weken de gezonde 

gewoonte verder te zetten en de leerlingen op woensdag, fruitdag, geen koek mee naar school 

te geven, enkel fruit. 

Oproep: Geef brooddozen, koekendozen en drinkbussen een naam! 

Elke dag raken heel wat brooddozen, koekendozen, 

fruitdozen en drinkbussen hun baasje kwijt! Na twee 

weken puilt de bak met gevonden voorwerpen al uit. Om 

dat te voorkomen, vragen we jullie om vanaf de start van 

het schooljaar elk doosje dat mee naar school gaat een 

naam te geven. Zo kunnen we ze terug koppelen met hun 

eigenaar. De doosjes zullen jullie dankbaar zijn.  

 

  

SBS Winkelomheide is een gezonde, sportieve en milieubewuste school 
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Kalender MOEV (onder voorbehoud van wijzigingen) 

Op woensdagnamiddag neemt onze school regelmatig deel aan sportactiviteiten. Op de kalender zullen jullie die 

terugvinden als “Moev-activiteit”. Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) veranderde onlangs van naam en werd 

Moev. Later dit schooljaar krijgt u meer info via de leerkracht en de kinderen krijgen dan ook per activiteit een 

briefje mee om zich in te schrijven.  

Opgelet: er is op die woensdag geen mogelijkheid voor de kinderen om op school te eten. De ouders zorgen er ook 

zelf voor dat de kinderen op hun bestemming raken en ook tijdig opgehaald worden. Ter plaatse voorziet de 

school wel in begeleiding door leerkrachten en de kinderen zijn ook verzekerd door de schoolpolis (zie 

infobrochure)  

Datum  activiteit plaats doelgroep 

24 en 26/09/2019 Vlaamse veldloopweek - Scholencross Leunen  

16/10/2019 Voetbal 4-4 Leunen 2de en 3de graad 

13/11/2019 Unihockey St.-Aloysius 3de  graad 

18/12/2019 Unihockey St.-Aloysius 2de  graad 

15/01/2020 Trefbal St.-Aloysius 2de  graad 

19/02/2020 Netbal 3-3 St.-Aloysius 3de  graad 

18/03/2019 Zwemmarathon diepzwemmers zwembad 1ste -2de -3de  graad 

?/03/2020 
Danone Nations Cup 8-8 (onder voorbehoud) 
 

Leunen 3de  graad 

29/04/2020 
Beker van Geel -voetbal 8-8 (onder voorbehoud) 
 

Leunen 3de  graad 

06/05/2020 Danshappening St.-Aloysius 1ste -2de -3de graad 

27/05/2020 Duathlon Leunen 2de -3de graad 

Zwemmen 

Als jullie de zwemprestaties van jullie kind wensen te volgen, kan je best een mailtje sturen naar sport@geel.be. 

Zij zullen dan een login bezorgen, waarmee je de vorderingen kunt opvolgen. 

Scholencross 

Ook dit jaar nemen onze leerlingen deel aan de scholencross. Op de Leunen wordt alles weer klaargemaakt voor 

de jaarlijkse scholencross. Op dinsdag 24 september nemen de leerlingen van het eerste, tweede, vijfde en zesde 

leerjaar deel. Op donderdag 26 september is het dan de beurt aan de leerlingen van het derde en vierde leerjaar. 

Alle supporters op post. De leerkrachten bezorgen nog het juiste uur. 
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Breng je sportclub naar school op woensdag 18 september 

Sport Vlaanderen roept alle leerlingen op om op woensdag 19 september in de outfit van hun sportclub naar 

school te komen. We willen die dag laten zien dat sporters meer beleven onder het motto #sportersbelevenmeer, 

ook in onze school! 
Studie- en schooltoelagen 2019-2020 

De overheid wil dat alle leerlingen de studie van hun keuze kunnen 

aanvatten, daarom zijn er toelagen. Je bent zeker niet de enige die hier 

gebruik van maakt en waarom zou je het laten liggen? 

Informatie (+online indienen) op www.studietoelagen.be of via een aanvraagformulier te verkrijgen via de school. 

Bebat 

Op school sparen we nog steeds lege batterijen. Per kilo ingeleverde batterijen krijgen 

we als school punten. Als we voldoende punten hebben verzameld, kunnen we die dan 

weer inruilen om materialen voor de school te bestellen. De kinderen krijgen allemaal 

zakjes voor lege batterijen mee naar huis. Dus als jullie nog lege batterijen hebben, geef 

ze dan zeker mee naar school! Zo maken we de leerlingen attent op het belang van 

recyclage en respect voor de natuur. Dus: wie nog batterijen heeft, breng ze zeker mee! 

Verkeer…? 

Ook dit jaar starten we met aandacht voor het verkeer.  

Dinsdag 17 september zal het zesde leerjaar met de fiets een heuse verkeersdag beleven samen met alle 6de 

leerjaren van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. De verkeersdag wil kinderen wegwijs maken in het verkeer. 

Vaak gaan deze kinderen vanaf het 1ste middelbaar met de fiets naar school. Tijdens allerlei workshops kunnen 

de leerlingen kennis maken met verkeersregels. De verkeersdag is een unieke samenwerking tussen de 

mobiliteitsdiensten van Stad Geel, Gemeente Laakdal en Gemeente Meerhout alsook de Politiezone PZGLM, 

Federale Politie en het Kempische bedrijfsleven van de drie gemeentes. Deze verkeersdag gaat door in Laakdal.  

Parkeren 

In het belang van de veiligheid van de kinderen willen we aandacht vragen voor het parkeren aan de school. Geef 

als ouder/grootouder het goede voorbeeld en parkeer jouw auto veilig op de voorziene parkeerplaatsen. Er zijn 

ook parkeerplaatsen langs Kemeldijk, Winkelomseheide en in de verschillende zijstraten. Soms is het beter om 

iets verder van de school te parkeren om het zo veiliger te maken in de schoolomgeving. Langs Wassewater 

(tussen Winkelomseheide en de Vroente) parkeren maakt het voor de leerlingen gevaarlijker. Hopelijk mogen wij 

op jouw medewerking rekenen om zo een veilige schoolomgeving te behouden. De wijkagent zal op regelmatige 

basis controles uitvoeren. 

SBS Winkelomheide is een verkeersveilige school 

http://www.studietoelagen.be/
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Verkeersvrije dag 

Op vrijdag 20 september is het STRAPDAG. De Kemeldijk wordt verkeersvrij gemaakt en de hele dag zijn er 

activiteiten voor de leerlingen. We proberen die dag met zoveel mogelijk leerlingen naar school te komen met de 

fiets. 

September  
ZONDAG 1  

MAANDAG 2 Eerste schooldag 

DINSDAG 3     Kunstkuur L1 

WOENSDAG 4  

DONDERDAG 5 19u: Infoavond KO 

VRIJDAG 6     Kunstkuur L2 L3 

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9 L3, L4: Sportdag Axion 

DINSDAG 10 19u: Infoavond LO   Kunstkuur L4       

WOENSDAG 11  

DONDERDAG 12     Briefjes eetfestijn in boekentas 

VRIJDAG 13 Kunstkuur L5 L6 

ZATERDAG 14  

ZONDAG 15  

MAANDAG 16  

DINSDAG 17 L6: Verkeersdag      Kunstkuur L1    

 WOENSDAG 18 Breng je sportclub naar school (lln mogen in sportkledij naar school komen) 

DONDERDAG 19 L5: Sportdag    

VRIJDAG 20 Verkeersvrije dag op school    Kunstkuur L2 L3 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22  

MAANDAG 23  

DINSDAG 24 
L1, L2: Scholencross                        Kunstkuur L4 
L5, L6: Scholencross 

WOENSDAG 25 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL 

DONDERDAG 26 L3, L4: Scholencross   Uiterste inleverdatum briefjes eetfestijn 

VRIJDAG 27     Kunstkuur L5 L6 
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ZATERDAG 28  

ZONDAG 29  

MAANDAG 30  

 

 

Oktober  
DINSDAG 1 Zwemmen L3-L4     Kunstkuur L2    

WOENSDAG 2 KO : Totterpad 

DONDERDAG 3 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 4 Zwemmen L3 -L4 -L5-L6   Kunstkuur L3 L1 

ZATERDAG 5  

ZONDAG 6  

MAANDAG 7 Vrije dag 

DINSDAG 8 Zwemmen L3-L4     Kunstkuur L5    

WOENDAG 9  

DONDERDAG 10 Zwemmen L5-L6 

VRIJDA 11 Fotograaf    Kunstkuur L6 L4 

ZATERDAG 12 Mosselfestijn 

ZONDAG 13  

MAANDAG 14  

DINSDAG 15 Zwemmen L3-L4     Kunstkuur L2    

WOENSDAG 16 MOEV voetbal 4-4 

DONDERDAG 17 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 18      Kunstkuur L3 L1 

ZATERDAG 19  

ZONDAG 20  

MAANDAG 21  

DINSDAG 22 Sportdag L1-L2 Axion   Zwemmen L3-L4  Kunstkuur L5     

WOENSDAG 23  

DONDERDAG 24 Zwemmen L5-L6           Kijkdag 0KO 

VRIJDAG 25 Bos Gerhagen L1-L2-L3    Kunstkuur L6 L4    

ZATERDAG 26  
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ZONDAG 27  

MAANDAG 28 Herfstvakantie 

DINSDAG 29  

WOENSDAG 30  

DONDERDAG 31  

 


