NIEUWSBRIEF OKTOBER - schooljaar 2019-2020

Geplande evenementen
3-10-2019
19u Infoavond L5
7-10-2019
Beste ouders
Lokale verlofdag
De eerste maand van het schooljaar zit erop. De leerlingen zijn het
ondertussen alweer wat gewoon op de schoolbanken.
De herfst staat te kloppen op de deur. Dat betekent dat we op verkenning
gaan in de natuur. Groot en klein gaat op ontdekking in het bos. Onze
kleuters gaan naar het Totterpad en het lager onderwijs gaat het
Stiltegebied in Gerhagen verkennen. Laat de blaadjes maar vallen…

11-10-2019
Fotograaf
12-10-2019
Mosselfestijn
24-10-2019

Kunstkuur

Kijkdag nieuwe kleuters
Onze leerlingen hebben er ondertussen al een maandje Kunstkuur opzitten.
De leerkrachten van de academies hebben onze leerlingen en leerkrachten
meegenomen op ontdekkingstocht door de muzische domeinen. We
vertrekken altijd vanuit boeken om muzisch aan de slag te gaan.
L1 en L4 gingen met juf Claudia met drama en beweging aan de slag. Ze
werkten respectievelijk rond de boeken ‘Floddertje’ en ‘De Bremer
Stadsmuzikanten’.
L2 en L5 gingen met juf Anne aan het werk met de boeken ‘Het grote
Grimmboek (de zeven raven)’ en met “Wolinoti: het houten kind”. Het filmpje,
gemaakt door alle tekeningen van de leerlingen na elkaar te monteren,
kunnen jullie bekijken via https://youtu.be/XnRJgf4W--c
L3 en L6 gingen met juf Anneleen aan de slag met de boeken ‘Boze juffen, blije
juffen’ en ‘De spin en de vlieg’.
De leerlingen hebben al allerlei technieken kunnen toepassen, hebben geleerd
over kunst en hebben de inhoud van een boek via een van de muzische
domeinen verwerkt.
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Schoolrekening - maximumfactuur
De eerste schoolrekening komt eraan. Als er iets niet zou kloppen, laat dan snel iets weten aan het secretariaat
(014 56 65 00). We kijken het graag voor jullie na. Betaling via domiciliëring blijft een “aan te bevelen” manier.
• We gaan met onze leerlingen regelmatig op uitstap. De kosten voor de uitstappen worden enerzijds door
ons schoolbestuur en onze werkingsmiddelen betaald, anderzijds vragen we ook aan de ouders een
bijdrage in de kosten via de schoolrekening. Op de rekening zullen jullie onder andere busvervoer, inkom,
… zien staan.
• Ook dit schooljaar genieten de kinderen van L1—L2—L5—L6 van een extra sportdag georganiseerd door de
leerkrachten lichamelijke opvoeding van alle stedelijke basisscholen. Een bijdrage van 2 euro per kind komt
na afloop van de sportdag op de schoolrekening.

Fotograaf 11 oktober
Op 11 oktober komt de fotograaf naar onze school. Alle kinderen van de school worden gefotografeerd behalve de
kleutertjes van de Berenklas. Daar wachten we tot de klas volledig is. De foto’s van de Berenklas worden na de
laatste instapdag gemaakt, op 27 mei.
Welke foto’s worden gemaakt?
•

klasfoto’s

•
•

individuele foto’s van jullie kinderen
foto van broertjes en zusjes samen

Voor de bestellingen werken we opnieuw helemaal digitaal. Jullie krijgen een briefje mee met een code en met
die code kan je de foto’s online bekijken en bestellen. De kwaliteit van de foto op dat briefje is niet de kwaliteit
van de echte foto’s. Dit is op gewoon papier gedrukt met weinig inkt. Alle bestellingen komen naar de school en
wij geven ze met de kinderen mee naar huis.

Personeelsnieuws
•
•

Juf Stephanie (L3) zal nog tot eind oktober afwezig zijn. Zij wordt verder vervangen door juf Laura Loy.
Onze administratief medewerkster, Ilse Boeckx, zal voor een langere periode afwezig zijn. Ilse zal alvast
tot januari vervangen worden door Maryse Woucters. Omdat Maryse op 3 scholen werkt, moeten we
rekening houden met elkaar. Hierdoor zullen de openingsuren van het secretariaat wijzigen. De juiste
uren zullen we in de loop van volgende week meedelen.

Verbouwingen
Onze sporthal is bijna klaar. De ramen en deur aan de kant van de speelplaats worden op
woensdag 2 oktober geïnstalleerd. In de turnzaal is de belijning ondertussen ook
aangebracht. Als de aannemer klaar is, zal de speelplaats van de kleuters nog verder
afgewerkt worden. Er komen nog: een ballenvanger, goaltjes, klimgrepen tegen de turnzaal, stuurtjes tegen de
muur en picknickbanken om te zitten. Het einde komt stilaan in zicht.

Boeken gezocht
We zouden graag beginnen met een “bibliotheekje” van de school. We hebben op school wel een aanbod van
boekjes in de klas, maar we zouden de leerlingen graag meer leeskansen willen bieden. Als jullie thuis actuele,
aantrekkelijke boeken hebben die jullie niet meer gebruiken, die nog in goede staat zijn en die geschikt zijn voor
onze leerlingen en je zou ze aan de school willen schenken, dan zouden wij er heel blij mee zijn.
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Stagiairs
In onze school willen we toekomstige leerkrachten mee begeleiden tijdens hun
opleiding. Tijdens dit schooljaar verwelkomen we in de kleuterschool en in de
lagere school stagiairs die zullen observeren en participeren in de klas.
Hieronder vinden jullie een overzicht. De stagiairs zullen gedurende de periode,
die in de tabel staat, niet constant aanwezig zijn in de klas maar hun stage zit wel
in deze periode ingebed.
Klas of leerjaar

Naam stagiair

Periode

Kikkerklas
Kikkerklas
Bijenklas
L1
L2
L3
L4
L5
L6

Siska Vandingenen
Laura Vanreusel
Siska Vandingenen
Yanne Laermans
Britt Schouten
Zahra de Jong
Alyssa Geboers
Britt Schouten
Yanne Laermans

30/09/2019 – 13/12/2019
17/02/2020 – 30/06/2020
17/02/2020 – 30/06/2020
16/09/2019 – 25/10/2019
8/10/2019 – 6/12/2019
7/10/2019 – 20/05/2020
8/10/2019 – 20/05/2020
02/03/2020 – 25/05/2020
28/10/2019 – 30/06/2020

We leven heel erg mee met de familie van :

•
•

Op 7 oktober is er een
extra dagje rust voor onze
leerlingen. Alle stedelijke
basisscholen uit Geel
hebben dan een lokale
verlofdag. Er is die dag dus
GEEN school en GEEN
korte opvang.

Infobrochure
De nieuwe versie van de
infobrochure vinden jullie
in
bijlage
bij
deze
nieuwsbrief.

Oog voor lekkers

Droevig nieuws

•

Geen school 7/10

Ward (L2) en Anouk (Bijenklas) Tormans bij het overlijden van hun
overgrootmoeder, Virginie Stessens.
Juf Katrien, bij het overlijden van haar grootmoeder.
Juf Inge, bij het overlijden van haar grootvader.

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

Mosselfestijn : zaterdag 12 oktober
Het oudercomité en het schoolteam nodigen
jullie graag uit op het mosselfestijn ten voordele
van onze school in het ontmoetingscentrum
van Winkelomheide.
De leden van de ouderraad hebben ervoor gezorgd dat jullie kunnen smullen van
heerlijke gerechten.
Ook leerkrachten en leerlingen steken de handen uit de mouwen en helpen
graag mee. De leerlingen van L6 zorgen ervoor dat jullie allemaal bestek en
sausjes hebben en de leerlingen van L2 en L4 zorgen voor de tafeldecoraties.
Kortom, het is de ideale gelegenheid om in een ontspannen sfeer te genieten
van lekkere gerechten, een drankje en een dessert en er een gezellige namiddag
van te maken met familie of vrienden.
Met de opbrengsten van het eetfestijn ondersteunt de ouderraad vele
activiteiten van de kinderen in onze school.
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We dienden ook dit
schooljaar de aanvraag in
voor subsidies via het
project Oog voor lekkers.
Van 8 oktober tot 17
december kunnen we zo
gedurende 10 weken gratis
fruit
en
groenten
aanbieden
aan
de
kinderen. Als jouw kind het
fruit dat aangeboden
wordt op woensdag niet
lust, mogen jullie een
ander stuk fruit meegeven.
Op de kalender kunnen
jullie volgen welk soort
fruit het die week is. Breng
op woensdag GEEN koek
mee naar school. Die blijft
in de boekentas.
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Mededelingen van het schoolbestuur

Enkel nog online aanmelden en inschrijven
Inschrijven in een Geelse basisschool zal er vanaf schooljaar 2020-2021 anders uitzien. Door aangepaste wetgeving,
moeten sommige scholen verplicht werken met een digitaal aanmeldingssysteem. In Geel kiezen bijna alle
basisscholen ervoor om samen één aanmeldingssysteem te voorzien voor alle nieuwe leerlingen voor het volgende
schooljaar.
Door aan te melden, laten de ouders weten in welke school of scholen hij/zij wil inschrijven. Via een website vult
hij/zij alle gegevens van het kind in. De ouders krijgen hiervoor een maand de tijd.
Kamperende ouders behoren tot het verleden. Het moment waarop je je aanmeldt in de periode heeft geen effect
meer op de rangorde. Wanneer er meer kinderen dan plaatsen zijn op de school, wordt de volgorde bepaald op basis
van de sociale mix in de school en de afstand van de school tot de woonplaats.
Na de aanmeldingsperiode, krijgen de ouders via e-mail een ticket voor de school waar hun kind een plaats heeft.
Met dat ticket gaan ze op school langs om de inschrijving af te ronden. Zolang de ouders niet op de school zijn langs
geweest voor de inschrijving, is de inschrijving niet in orde. De inschrijving geldt voor de rest van de schoolloopbaan
op de school tot en met het zesde leerjaar.
Voor kinderen van personeel en kinderen die op hetzelfde adres wonen als een kind dat al leerling is op de school, is
er een voorrangsperiode.
In het najaar van 2019 zullen we voor meer concrete info zorgen over de exacte timing en werkwijze beschikbaar
zodat iedere ouder zorgeloos zijn kind kan inschrijven.

Campagne Control Cruiser
De stad heeft zich ingeschreven voor de beloofd campagne. Het is een positieve campagne om voorbeeldige
chauffeurs te bedanken: zie www.beloofd.be
Hoe werkt de campagne?
Er bestaan genoeg namen voor bestuurders die zich niet aan de verkeersregels houden: snelheidsduivels,
brokkenpiloten ... Maar wat met voorbeeldige chauffeurs die zich zoals het hoort aan de snelheidslimiet houden?
Wij geloven dat die chauffeurs een titel verdienen waar ze trots op kunnen zijn. En dat zij bedankt mogen worden
voor hun voorbeeldige rijgedrag.
Daarom introduceren we de positieve term ‘Control Cruiser’ als naam voor de voorbeeldige automobilist. Een begrip
dat in oktober niet zal weg te denken zijn uit ons straatbeeld. Want in oktober gaan we de Control Cruisers massaal
bedanken voor hun verkeersveilig gedrag. Via de borden langs de snelwegen en de gewestwegen in Vlaanderen,
maar ook via bedankborden op huizen en in de straten waar het er het meest toe doet. De straten in uw gemeente.
Ook de school zal dit bord zichtbaar aan een raam bevestigen vanaf begin oktober. De actie start op 5 oktober en
loopt de ganse maand.

Nieuwe wetgeving
Een vooruitblik naar 2020-2021: leerplicht vanaf 5 jaar
Vanaf volgend schooljaar zullen onze kleuters van 5 jaar (3KO) enkel gewettigd afwezig mogen zijn!
De leeftijd van de leerplicht zakt dus van 6 jaar naar 5 jaar.
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Oktober
DINSDAG

1

Zwemmen L3-L4

Kunstkuur L2

WOENSDAG

2

KO : Totterpad

DONDERDAG

3

Zwemmen L5-L6

VRIJDAG

4

Zwemmen L3 -L4 -L5-L6

ZATERDAG

5

ZONDAG

6

MAANDAG

7

Vrije dag

DINSDAG

8

Zwemmen L3-L4

WOENDAG

9

DONDERDAG

10

Zwemmen L5-L6

VRIJDA

11

Fotograaf

ZATERDAG

12

Mosselfestijn

ZONDAG

13

MAANDAG

14

DINSDAG

15

Zwemmen L3-L4

WOENSDAG

16

MOEV voetbal 4-4

DONDERDAG

17

Zwemmen L5-L6

VRIJDAG

18

ZATERDAG

19

ZONDAG

20

MAANDAG

21

DINSDAG

22

WOENSDAG

23

DONDERDAG

24

Zwemmen L5-L6

VRIJDAG

25

Bos Gerhagen L1-L2-L3

ZATERDAG

26

ZONDAG

27

MAANDAG

28

DINSDAG

29

WOENSDAG

30

DONDERDAG

31

Kunstkuur L3 L1

Kunstkuur L5
witte pitloze druiven

Kunstkuur L6 L4

Kunstkuur L2
blauwe pitloze druiven

Kunstkuur L3 L1

Sportdag L1-L2 Axion Zwemmen L3-L4

Kunstkuur L5
appel jonagold

Kijkdag 0KO
Kunstkuur L6 L4

Herfstvakantie
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November
VRIJDAG

1

Herfstvakantie

ZATERDAG

2

ZONDAG

3

MAANDAG

4

L6: Handen uit de mouwen

DINSDAG

5

Zwemmen L1-L2

WOENSDAG

6

DONDERDAG

7

Zwemmen Bijenklas

VRIJDAG

8

L4 Fort van Liezele

ZATERDAG

9

ZONDAG

10

MAANDAG

11

Wapenstilstand

DINSDAG

12

Zwemmen L1-L2

WOENSDAG

13

MOEV Unihockey

DONDERDAG

14

VRIJDAG

15

ZATERDAG

16

ZONDAG

17

MANDAAG

18

DINSDAG

19

Zwemmen L1-L2

WOENSDAG

20

Pedagogische studiedag

DONDERDAG

21

Zwemmen Bijenklas

VRIJDAG

22

ZATERDAG

23

ZONDAG

24

MAANDAG

25

DINSDAG

26

WOENSDAG

27

DONDERDAG

28

VRIJDAG

29

ZATERDAG

30

Kunstkuur L3
clementine

Kunstkuur L1 L2

Kunstkuur L6
bloemkool

Kunstkuur L4 L5

Voorleesweek
Voorleesweek

Voorleesweek
Voorleesweek

Zwemmen L1-L2
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Kunstkuur L3

kaki persimon
Kunstkuur L1 L2

Kunstkuur L6
sinaasappel

Kunstkuur L4 L5
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