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NIEUWSBRIEF DECEMBER  - schooljaar 2019-2020 

 

  
 

 

 

 

 

Beste ouders 

Op 5 december vieren we op school het feest van Sinterklaas. De leerlingen gaan 

weer een spannende week tegemoet. Zouden de pieten het grote boek van de 

Sint nog op tijd kunnen vinden?  

Daarna kijken we alweer uit naar de kerstperiode. We maken het dan extra 

gezellig in school.  

De leerlingen van de lagere school zullen ook enkele grotere toetsen krijgen. Dit 

gaat meestal een herhaling zijn van de leerstof van de afgelopen periode. Hopelijk 

vinden de leerlingen, onder jullie begeleiding, een goede balans tussen studeren 

en ontspannen. Na de toetsen, maken we op school ook tijd voor ontspanning en 

feest.  

 

Smartschool: afspraken oudercontact vanaf vrijdag 29/11 om 18u 

Voor de kerstvakantie staan er oudercontacten gepland op woensdag 18 december 

2019. De Vissenklas, de Bijenklas, L1, L2 en L3 voorzien ook oudercontacten op dinsdag 17 december. 

De afspraken voor de oudercontacten kunnen via de knop « oudercontacten » in smartschool gereserveerd 

worden. 

Jullie kunnen vanaf vrijdag 29 november om 18u via smartschool een afspraak maken met de leerkrachten die aan 

jullie kind(eren) les geven. Jullie kunnen de schema’s van de leerkrachten zien zodat jullie het meest gepaste 

moment kunnen kiezen. Als jullie de afspraak gemaakt hebben, ontvangen jullie een bevestiging in jullie mailbox. 

In de bijlage bij deze mail krijgen jullie ook nog een stappenplan dat jullie, stap voor stap, vertelt hoe je een afspraak 

kan maken. Jullie kunnen afspraken maken, bewerken en annuleren tot zondag 15 december om 22u. Dan sluit de 

module af.  

Als jullie vragen hebben over het maken van een afspraak mogen jullie de leerkrachten, directie en ICT-coördinator 

steeds om hulp vragen. Voor problemen met inloggen op smartschool, mogen jullie Sinne Timmermans 

contacteren via alphonsine.timmermans@geel.be. 

 

Geplande evenementen 

4-12-2019 

Lokale verlofdag = Geen school 

5-12-2019 

Sint op school 

18-12-2019 

Oudercontacten + afhalen 

pizza/pasta 

 

Inhoud nieuwsbrief 

- Smartschool: Oudercontacten  
- Hij komt, hij komt… 
- Leeruitstappen 
- Kledinginzameling 
- Fruit een lekkere buit 
- Geen school op 4/11 
- Kijkdag voor nieuwe kleuters 
- Personeelsnieuws 
- Onze school, verbouwen… 
- Kalenders 
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Hij komt, hij komt… op 5 december 

Ja hoor… de Sint en zijn gekke pieten zijn weer in het land.  

Ze hebben beloofd om naar onze school te komen om de 
verjaardag van de Sint te vieren. We zijn benieuwd of er ook op 
onze school géén stoute kinderen waren! Als ze dat maar gaan 
kunnen lezen in het grote boek van Sinterklaas… In de Sintkrant 

stond immers dat het boek verdwenen is. Waar zou dat boek toch zijn…? 

Op donderdagmiddag zorgt het oudercomité voor frietjes en een vleesje voor 
alle kinderen van onze school. Er worden ook Halal-vleesjes voorzien. Het is dus 

niet nodig om jouw kind(eren) die dag een lunchpakket mee te geven.  

Ook de helpende handjes zijn weer present. Zij zullen de leerkrachten helpen 
om alle kinderen frietjes te geven.   

Leeruitstappen 

• Onze kleuters gaan op 6 december bewegen, ravotten en spelen in 

de binnenspeeltuin Raf & Otje in Turnhout. 

 

• Deze maand gaat het zesde leerjaar proeven van het secundair 

onderwijs. Op 13 december gaan ze op STEAM-dag bij het GO! In 

Geel. 

 

 

 

Het volgende rapport gaat mee naar huis op dinsdag 17 

december 2019.  

De oudercontacten gaan door op 17 of 18 december 2019. 

Neem het rapport zeker mee naar het oudercontact. We 

zijn zuinig met papier en drukken maar één exemplaar af.  

De juf heeft dus geen dubbeltje in de klas.  

  

Kledinginzameling 

Samen hebben we 520 kg kleding 

opgehaald. Dit leverde ons 156€ 

op. Bedankt allemaal! We sparen 

voor nieuw ICT-materiaal op 

onze school. 

Fruit een lekkere buit 

Onze posters zijn weer snel 
vol geraakt. Zowel in de 
kleuterschool als in de lagere 
school verzamelden we 
samen telkens 300 stickers. 
Als we er 300 verzamelden, 
kregen we 20 ballen. En dit 
hebben we 2x gehaald. Onze 
leerlingen gaan in het 
voorjaar weer goed kunnen 
bewegen! Bedankt allemaal!  
 

Geen school op 4/12 

Op 4 december hebben 

alle Geelse stedelijke 

basisscholen een lokale 

verlofdag. Op die dag is er 

dus GEEN school.  

Kijkdag voor nieuwe 

kleuters:  

Na de kerstvakantie mogen 
we een paar nieuwe 
speelkameraadjes welkom 
heten in het Berenklasje van 
Juf Ines.  

Op 17 december van 9u—

10.25u ontvangen we de 

ouders en hun kinderen 

voor een kennismaking in 

het klasje. Een persoonlijke 

uitnodiging hiervoor gaat 

volgende week op de post. 
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Personeelsnieuws 

• Juf Stephanie Goovaerts komt vanaf 2 december terug in het derde leerjaar.  

• Juf Tine Geuens, zorgjuf in L1, L3 en L6, zal ons vanaf 2 december verlaten om zich helemaal op haar studies 

te concentreren. Juf Laura Loy zal haar takenpakket overnemen.   

• Juf Hilde Bartholomeus is even afwezig wegens ziekte. Meester Antoni Van Der Hoek vervangt haar tijdens 

haar afwezigheid. 

• Juf Anke De Weert is afwezig tot en met 13 december. Juf Janne Molenberghs zorgt voor onze bijtjes. 

• Juf Lies Verstrepen is afwezig tot en met 10 december. We zoeken nog naar vervanging.  

• Juf Claudia Van Nieuwenhuizen (Kunstkuur) is ook voor een tijdje afwezig. Zij wordt vervangen door juf 

Claudia Everaert.  

 

Onze school: bouwen en verbouwen 

• De grote werken aan de school zijn bijna afgerond. 

• Deze week nog worden de ramen van de turnzaal geplaatst, krijgt de 

turnzaal een schuifdeur en wordt het aluminium plooiwerk aan de 

buitenkant van de turnzaal afgewerkt.  

• Beide aannemers zorgen er nu voor dat de laatste punten aangepakt worden zodat de werken binnenkort 

kunnen opgeleverd worden.  

• Op 11 december worden enkele kapotte ramen vervangen. Concrete gaat het over 1 raam in het tweede 

leerjaar bij juf Katrien en 2 grote ramen in de Vlinderklas bij juf Lies.  

 

Boeken gezocht 

We blijven het hele jaar door op zoek naar boeken. 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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December 
ZONDAG 1  

MAANDAG 2 Schaken 

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 + vleesje voor onze leerlingen    

VRIJDAG 6 KO Raf en Otje     Kunstkuur  L2 L6 

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9 Schaken 

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 Schaken 

DINSDAG 17 Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L1                Rapport mee naar huis 
Oudercontacten  

WOENSDAG 18 Oudercontacten        MOEV Unihockey  Appel Cox 
Afhalen bestelling pizza-pasta vanaf 16u tot einde oudercontacten 

DONDERDAG 19 Zwemmen Bijenklas 
Kijkdag nieuwe kleuters 

VRIJDAG 20 Kerstfeestje op school   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  
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Januari 
WOENSDAG 1  

DONDERDAG 2  

VRIJDAG 3  

ZATERDAG 4  

ZONDAG 5  

MAANDAG 6 Schaken 

DINSDAG 7 Zwemmen L1-L2    Kunstkuur L4    

WOENSDAG 8  

DONDERDAG 9  

VRIJDAG 10      Kunstkuur L5 L6 

ZATERDAG 11  

ZONDAG 12  

MAANDAG  13 Schaken 

DINSDAG 14 Zwemmen L1-L2    Kunstkuur L2    

WOENSDAG 15 Pedagogische studiedag     =   GEEN SCHOOL                   MOEV trefbal 

DONDERDAG 16 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 17      Kunstkuur L3 L1 

ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20 Schaken 

DINSDAG 21 Zwemmen L1-L2    Kunstkuur L5    

WOENSDAG 22  

DONDERDAG 23  

VRIJDAG 24      Kunstkuur L6 L4 

ZATERDAG 25  

ZONDAG 26  

MAANDAG 27 Schaken 

DINSDAG 28 
Zwemmen L1-L2  
L6: Medisch onderzoek    Kunstkuur L2    

WOENSDAG 29  

DONDERDAG 30 
Zwemmen Bijenklas 
Kijkdag nieuwe kleuters 

VRIJDAG 31 Dag van de directeur       Kunstkuur L3 L1 

 


