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NIEUWSBRIEF JANUARI  - schooljaar 2019-2020 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Beste ouders 

De kerstvakantie lonkt om het hoekje.  

Er breekt een periode aan van feesten, tijd voor familie, vrienden, en veel warmte 

en gezelligheid, … 

We wensen jullie een fijn einde van het jaar en een mooi begin van het nieuwe! 

Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar! 

 

Kerstfeestje op onze school  

Op vrijdag 20 december houden we naar jaarlijkse gewoonte een kerstfeestje op 

school. In de voormiddag genieten alle klassen van de lagere school van een 

Kerstshow die de leerlingen van het zesde in elkaar hebben gestoken. Daarna 

worden er in de klassen verschillende activiteiten gedaan. Twee klassen hebben in 

de namiddag ook nog hun Kunstkuur.  

De kleutertjes doen allerlei leuke kerstactiviteiten en daarna maken we in de school voor hen een « Kerstcinema ». 

Dat belooft heel leuk te worden, …  

We hebben al langer de afspraak om geen cadeautjes meer te kopen voor elkaar.  

We maken het hier op school wel supergezellig en zorgen voor een superleuke « feestdag » op onze school.  

 

Geplande evenementen 

15-1-2020 

Pedagogische studiedag = Geen 

school 

11-2-2020 

Dikketruiendag 

19-2-2020 

Grootouderfeest 

 

Inhoud nieuwsbrief 

- Kerstfeestje op school 
- Sint en Piet  
- Leeruitstappen 
- Welkom nieuwe kleutertjes 
- Infomoment L6 
- Geen school op 15/01 
- Kijkdag voor nieuwe kleuters 
- Einde periode oog voor 

lekkers 
- Personeelsnieuws 
- Familienieuws 
- Onze school, verbouwen… 
- Gouden verkeersmedaille 
- Inschrijving nieuwe leerlingen: 
➔ Centraal aanmelden 

- Kalenders 
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De Sint en de pieten kwamen naar onze school 

De leerlingen hebben weer genoten van het Sinterklaasfeest. In 
de Sintkrant stond dat het boek van Sinterklaas verdwenen 
was. De pieten hadden op een plannetje van de school allerlei 
punten aangeduid waar onze leerlingen iets konden vinden 
of iets moesten doen. Ze moesten dus echt op zoek naar het 
verdwenen boek.  

De leerlingen hebben veel boeken gevonden maar niet het 
Sinterklaasboek. Elke klas kreeg een boekenpakket van de Sint. Het boek 
van de Sint bleek uiteindelijk dan toch niet kwijt te zijn. De piet had het 
boek gewoon te goed weggelegd… Dus eind goed, al goed.  

Daarna smulden onze kleine en grote bengels nog van de lekkere frietjes 
van de frituur. 

Leeruitstappen 

In januari en februari gaan alle leerlingen van de lagere school op bezoek in 

de bibliotheek in Geel. We merkten uit de bevraging die we deden bij de 

leerlingen dat een groot deel van onze leerlingen geen lid is van de bib en 

dat het grootste deel niet regelmatig een bezoek brengt aan de bib. Tijdens 

de uitstap ontdekken onze leerlingen de mogelijkheden van de bib. Ze 

leren hoe de boeken opgesteld staan, waar ze boeken die ze interessant 

vinden kunnen terugvinden en ontdekken ze misschien leuke boeken om te 

gaan lezen.  We zouden het fijn vinden moesten jullie van thuis uit de 

kinderen ook aanmoedigen om af en toe eens naar de bib te gaan om een 

leuk boek te kiezen en te lezen. 

Welkom nieuwe kleutertjes 

Na de herfstvakantie kregen de Kikkertjes van de Kikkerklas er een paar 

nieuwe vriendjes bij.  Welkom Liese en Alicia! Na de Kerstvakantie komt er 

nog één vriendje bij, Shehzad. 

Na de kerstvakantie start ook onze Berenklas. De eerste beertjes die we 

verwelkomen zijn Lou, Cédric, Maxim en Viggo. 

We hopen dat onze nieuwe leerlingen, en hun ouders, zich snel thuis zullen 

voelen op de school.  

Infomoment studiekeuze L6: 15 januari 2020 

Het CLB Kempen organiseert een informatieavond over het secundair 

onderwijs. Die avond is bedoeld voor de ouders en gaat door in het 

Ontmoetingscentrum van Winkelomheide van 19.30 – 21u. De leerlingen 

kregen hiervoor al een uitnodiging mee.   

Geen school op 15/01 

Op 15 januari gaan we op onze 

school nog extra bijleren. De 

juffen en meester krijgen 

allerlei bruikbare ICT-tools 

aangereikt en leren die 

toepassen in de klas. Zo 

kunnen ze de lessen voor jullie 

kinderen nog boeiender 

maken.  Op die dag is er dus 

GEEN school voor de 

leerlingen.  

Kijkdag voor nieuwe 

kleuters:  

Op 3 februari mogen we een 
paar nieuwe speelkameraadjes 
welkom heten in het Berenklasje 
van Juf Ines.  

Op 30 januari van 9u—10.25u 

ontvangen we de ouders en 

hun kinderen voor een 

kennismaking in het klasje. Een 

persoonlijke uitnodiging 

hiervoor gaat begin januari op 

de post. 

Einde van oog voor 

lekkers MAAR 

woensdag blijft fruitdag  

Oog voor lekkers is weer 

voorbij. Met de subsidies 

konden we gedurende 10 

weken gratis fruit en groenten 

aanbieden aan onze 

leerlingen.  Ze hebben zeker 

gesmuld van het lekkere fruit. 

Vanaf januari vragen we jullie 

om de leerlingen een stuk fruit 

mee te geven op woensdag. 

Op woensdagen eten we op 

school geen koekjes, die 

blijven in de boekentas.  

  

  

  

 



   
                   Winkelomseheide  147  2440 Geel - sbs.winkelom@geel.be 

                                                     winkelomheide.sbsgeel.be - 014 566500  
 Pagina 3 van 6 

   
 

 

Personeelsnieuws 

Juf Claudia Van Nieuwenhuizen (Kunstkuur) blijft afwezig. Juf Claudia Everaert zal haar vervanging verderzetten.  

Familienieuws 

We leven heel erg mee met de familie van: 

• Juf Anke bij het overlijden van haar vader.  

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

Onze school: bouwen en verbouwen 

We kondigden aan dat er op 11 december enkele ramen zouden worden 

vervangen. (1 raam in het tweede leerjaar bij juf Katrien en 2 grote ramen in 

de Vlinderklas bij juf Lies)  

Dat is door de firma uitgesteld tot na de kerstvakantie wegens te veel zieken in hun bedrijf.  

 

Gouden verkeersmedaille voor onze school 

Op school zetten we in op veilig verkeer. Scholen die samen met de VSV 

(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) werken aan verkeer en mobiliteit, 

worden daarvoor beloond met Verkeer op School-medailles. Tijdens de 

voorbije jaren hebben we intensief rond verkeer gewerkt. We volgen met 

onze school ondertussen de volledige leerlijn fietsbehendigheid (trappen) 

en de leerlijn voetgangersvaardigheid (stappen). Deze leerlijnen sluiten 

aan bij de eindtermen die we voor verkeer moeten behalen.  

Als school kunnen we drie mogelijke medailles verdienen brons, zilver of 

goud.  

We behaalden voor het tweede jaar op rij een gouden medaille!  

CAS: het nieuwe central aanmeldingssysteem voor kleuters en lagere schoolkinderen  

Vanaf 2020 werken alle Geelse scholen met één centraal aanmeldingssysteem. Dat is een online systeem waar je 

als ouder enkel baat bij hebt:  

• Er wordt rekening gehouden met de scholen van jouw voorkeur 

• Het systeem zorgt ervoor dat kinderen in de buurt van hun woonplaats naar school kunnen 

• Je krijgt eerlijke kansen zonder aan te schuiven of kamperen voor de schoolpoort 

Het aanmeldingssysteem geeft je de tijd om je kind aan te melden en de voorkeursscholen te bepalen. Na de 

aanmeldingsperiode krijg je een ticket om je kind in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool. 
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Voor wie? 

De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure ziet er vanaf 2020 zo uit voor:  

• kinderen die geboren zijn in 2018  

• kinderen die naar een andere school gaan 

• kinderen die geboren zijn voor 2018 en nog niet zijn ingeschreven in een school 

 

Voor meer informatie, surf je naar: https:// geel.aanmelden.in 



   
                   Winkelomseheide  147  2440 Geel - sbs.winkelom@geel.be 

                                                     winkelomheide.sbsgeel.be - 014 566500  
 Pagina 5 van 6 

   
 

 

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    
Bibbezoek L2 

WOENSDAG 22  

DONDERDAG 23  

VRIJDAG 24      Kunstkuur L6 L4 

ZATERDAG 25  

ZONDAG 26  

MAANDAG 27 Schaken 

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

WOENSDAG 29  

DONDERDAG 30 
Zwemmen Bijenklas 
Kijkdag nieuwe kleuters 

VRIJDAG 31 Dag van de directeur       Kunstkuur L3 L1 
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Februari 
ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3 Schaken 

DINSDAG 4 
Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L5    
L6: IOK-les: Duurzaam gebruik van energie 

WOENSDAG 5  

DONDERDAG 6  

VRIJDAG 7 L5: IOK-les: Klimaat en klimaatverandering  Kunstkuur L6 L4 

ZATERDAG 8  

ZONSDAG 9  

MAANDAG 10 Schaken 

DINSDAG 11 
DIKKETRUIENDAG     
Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L3     

WOENSDAG 12  

DONDERDAG 13 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 14       Kunstkuur L1 L2 

ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17 Schaken 

DINSDAG 18 Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L6    

WOENSDAG 19 GROOTOUDERSFEEST         MOEV netbal 3-3 

DONDERDAG 20 Openklasmoment voor nieuwe inschrijvingen 

VRIJDAG 21 Mindstorms L5     Kunstkuur L4 L5      

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG 24  

DINSDAG 25  

WOENSDAG 26  

DONDERDAG 27  

VRIJDAG 28  

ZATERDAG 29  

 


