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NIEUWSBRIEF NOVEMBER  - schooljaar 2019-2020 

 

  
 

 

 

 

Beste ouders 

Het eerste deel van het schooljaar is alweer voorbij. Tijdens de vakantie kunnen 

de leerlingen weer herbronnen voor de koude herfst-en winterdagen.  

Na de herfstvakantie wordt het ook weer donkerder. Het moment om weer 

zichtbaarder te zijn in het verkeer en onze fluovestjes weer elke dag te dragen.  

In december gaan we met de leerlingen samen uitkijken naar de feestdagen. We 

maken het dan weer extra gezellig in school.  

 

Kunstkuur 

Ook deze maand hebben onze leerlingen en leerkrachten weer de handen uit de 

mouwen gestoken in de muzische ateliers.  

L2 en L5 gingen met juf Claudia met drama en beweging aan de slag. Ze werkten 

respectievelijk rond de boeken “Een Reuzenkrokodil” en “Carnaval der dieren”.  

Juf Anne ging aan het werk met L3 en L6. In L3 maakten ze lippen in klei en sloten 

zo aan met het boek “Het bos slaapt” waar de kus ervoor zorgt dat het bos ontwaakt. 

In L6 “Dogzombies voor altijd”. Zo maakten de leerlingen lipjes in klei en toverden 

de leerlingen van L6 een lieve knuffel om naar een griezelig dier.  

Juf Anneleen ging met L1 en L4 aan de slag. In L1 werkten ze met het boek “Ga je 

mee” en pimpten ze oude schoenen. In L4 kwam het boek “Waarom zijn er zoveel 

blote mensen in de kunst?” aan bod. 

Helm op, fluo top!  

Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie loopt ook op onze school opnieuw het project “helm op, fluo top”.  
Wie ’s morgens met een fluohesje naar school komt, krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm levert een 
sticker op. Leerkrachten zullen de stickers dagelijks uitdelen aan de kinderen die meedoen aan het project.  
Als het persoonlijke kaartje vol is, kleven we de stickertjes op de klasposter. Meer info over de prijzen van dit jaar 
vind je via deze link: www.helmopfluotop.be/partners-en-beloningen.  

 

Geplande evenementen 

11-11-2019 

Vrije dag: wapenstilstand 

20-11-2019 

Pedagogische studiedag = Geen 

School 

4-12-2019 

Lokale verlofdag = Geen school 

5-12-2019 

Sint op school 

 

Inhoud nieuwsbrief 

- Kunstkuur 
- Helm op fluo top 
- Kledingophaling 
- Geen school op 20/11 en 4/12 
- Bedankjes 
- Leeruitstappen 
- Nieuwe kleuters 
- Fruit een lekkere buit 
- Nieuwjaarsbrieven 
- Kindergemeenteraad 
- Personeelsnieuws 
- Familienieuws  
- Boeken gezocht 
- Kalenders 

 

http://www.helmopfluotop.be/partners-en-beloningen
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Allerlaatste Kledinginzameling  

Afspraken  
• binnenbrengen van maandag 4 tot en met donderdag 14 november  

• van 8.30 - 17.05u  

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

• in een afgesloten stevige zak/tas  

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

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

Geen school op 20/11 en 4/12 

Op 20 november gaat ons schoolteam bijleren tijdens de pedagogische 

studiedag. Het lager onderwijs verdiept zich in leesplezier en het 

kleuteronderwijs gaat meer te weten komen over executieve functies. Op 4 

december hebben alle Geelse stedelijke basisscholen een lokale verlofdag. Op 

die dagen is er dus GEEN school. 

Bedankjes  

• Bezoekers Mosselfestijn  

Het mosselfestijn was een succes! Bedankt dat we jullie mochten ontvangen. 

We hopen dat jullie lekker gesmuld hebben! Dankzij jullie bezoek kunnen we 

verder sparen voor nieuwe ICT-materialen zoals tablets en laptops.  

• Oudervereniging - schoolteam - helpende handjes - leerlingen L6 - 

vrijwilligers  

Een mosselfestijn organiseren is niet niks. Onze oudervereniging verzet hierbij 

bergen werk.  En bij zo’n organisatie zijn er ook heel wat helpers nodig. 

Helpende handjes, vrijwilligers, leerlingen en schoolteam, bedankt voor jullie 

hulp. Samen is het ons weer gelukt om het mosselfestijn feilloos te laten 

verlopen.   

Voor jullie allemaal: dankjewel en een pluim voor jullie inzet! 

Leeruitstappen  

vrijdag 8 november: L4 naar het Fort van Liezele. Deze uitstap kost: €5.   

Naar aanleiding van Wapenstilstand wordt er in de lessen WO stilgestaan bij 

de belangrijkste gebeurtenissen uit de twee wereldoorlogen. De leerlingen 

van het vierde leerjaar zullen een bezoekje brengen aan het Fort van Liezele.  

Welkom nieuwe 

kleuters 

Na de herfstvakantie mogen 

we 2 nieuwe kleutertjes 

begroeten in de Kikkerklas 

van juf Annemie. Liese en 

Alicia zullen met open armen 

ontvangen worden op onze 

school. We hopen dat ze zich 

allemaal snel thuis voelen in 

sbs Winkelomheide!         

 

Fruit een lekkere buit 

Net zoals vorig jaar sparen 
we met “Fruit een lekkere 
buit” voor gratis klasballen. 
Tot 16 december kunnen we 
zespri-stickers verzamelen.  
Het komt erop neer om 
zoveel mogelijk kiwi-stickers 
te verzamelen. 150 stickers 
zijn goed voor 10 ballen. Als 
we er 300 verzamelen, 
krijgen we 20 ballen. Hoe 
meer ballen, hoe meer 
beweging!  
Dus als je een groene of gele 
kiwi eet, hou dan het 
stickertje bij.  
 
Stickers mag je meegeven 
met je zoon/ dochter op een 
papiertje of op een plastic 
mapje. We plakken ze dan op 
de spaarposter!  
Meer info: 
www.fruiteenlekkerebuit.be 
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Nieuwjaarsbrieven bestellen  

Deze week hebben jullie de bestelstrookjes mee gekregen voor de nieuwjaarsbrieven.  Het lijkt nog veraf maar we 
moeten de brieven natuurlijk nog bestellen. Graag zouden we jullie bestelling ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 
november om dan te kunnen bestellen bij de uitgeverij. De nieuwjaarsbrieven kosten 0,80€/ stuk en worden 
verrekend op de schoolrekening.  

Kindergemeenteraad – 6 november, 13.30 – 16.00 uur  

Vanuit het stadsbestuur wordt een kindergemeenteraad georganiseerd (kinderen tot 12 jaar). Kinderen van 

verschillende scholen worden samengebracht om hen te laten nadenken, praten en beslissen over verschillende 

thema’s. Ze gaan op zoek naar de noden en wensen van de Geelse kinderen en jongeren. Samen met de 

burgemeester, schepenen en stadsdiensten gaan de kinderen aan de slag om Geel kind- en jeugdvriendelijker te 

maken.   

Enkele voorbeelden van wat deze gemeenteraad de voorbije jaren al heeft verwezenlijkt zijn: de Playmobiel, 

Inrichting van het speelbos ’t Engels kamp, de GSM-doos,… Er zijn drie bijeenkomsten dit schooljaar: 6 november 

2019, 12 februari 2020 en 27 mei 2020. 

Onze school wordt vertegenwoordigd door Josse Sterckx (L5) en Warre Smet (L6). 

Eerste rapport lagere school: Na de Herfstvakantie 

Personeelsnieuws 

Juf Stephanie Goovaerts blijft nog verder afwezig tot eind november. Juf Laura Loy zet haar vervanging verder.  

Stagiairs kinderverzorging 

Tijdens het schooljaar ontvangen we in onze school 2 stagiaires van Sint-Maria uit het 7de jaar Kindzorg in de 

kikkerklas en in de Berenklas. Lisa Mensch zal van 4 november tot en met 29 november stage lopen in de Kikkerklas. 

Kathya Van Petegem zal van 9 maart 2020 tot en met 1 april 2020 stage lopen in de Berenklas.  

Blij nieuws  

De ooievaar kwam langs en bracht : 

- Sophie, zusje van Emile Van de Poel (Vlinderklas) 

- Noud, broertje van Olivia (Kikkerklas) en Vince (L3) Peeters 

We wensen de fiere broers, zussen en hun ouders veel geluk toe met deze kleine bengeltjes.  

Boeken gezocht 

We zetten nog even onze vraag uit de vorige nieuwsbrief in de kijker. Wie helpt ons met het maken van een 

“bibliotheekje” van de school. 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. En alvast een grote dank je wel voor de boeken die we al hebben gekregen! 
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November 

VRIJDAG 1  

ZATERDAG 2  

ZONDAG 3  

MAANDAG 4 L6: Handen uit de mouwen 

DINSDAG 5 Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L3    

WOENSDAG 6                     clementine 

DONDERDAG 7 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 8 L4 Fort van Liezele    Kunstkuur L1 L2 

ZATERDAG 9  

ZONDAG 10  

MAANDAG 11 Wapenstilstand 

DINSDAG 12 Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L6    

WOENSDAG 13 MOEV Unihockey                     bloemkool 

DONDERDAG 14  

VRIJDAG 15       Kunstkuur L4 L5 

ZATERDAG 16  

ZONDAG 17  

MANDAAG 18     Voorleesweek 

DINSDAG 19 Zwemmen L1-L2   Voorleesweek   Kunstkuur L3     

WOENSDAG 20 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL                   

DONDERDAG 21 Zwemmen Bijenklas                       Voorleesweek                          kaki persimon 

VRIJDAG 22     Voorleesweek   Kunstkuur L1 L2  

ZATERDAG 23  

ZONDAG 24  

MAANDAG 25  

DINSDAG 26 Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L6    

WOENSDAG 27                      sinaasappel 

DONDERDAG 28  

VRIJDAG 29       Kunstkuur L4 L5 

ZATERDAG 30  
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December 
ZONDAG 1  

MAANDAG 2  

DINSDAG 3 Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L1    

WOENSDAG 4 Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL 

DONDERDAG 5 Zwemmen Bijenklas (mandarijntje van oog voor lekkers zit in het sintzakje) 
Sint op school ➔ frietjes voor onze leerlingen    

VRIJDAG 6 KO Raf en Otje     Kunstkuur  L2 L6 

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9  

DINSDAG 10 Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L4    

WOENSDAG 11            Peer conference 

DONDERDAG 12  

VRIJDAG 13 STEAMdag L6     Kunstkuur L5 L3     

ZATERDAG 14  

ZONDAG 15  

MAANDAG 16  

DINSDAG 17 Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L1    

WOENSDAG 18 Oudercontacten        MOEV Unihockey  Appel Cox 

DONDERDAG 19 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 20      Kunstkuur L2 L3 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22  

MAANDAG 23  

DINSDAG 24  

WOENSDAG 25  

DONDERDAG 26  

VRIJDAG 27  

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29  

MAANDAG 30  

DINSDAG 31  

 


