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NIEUWSBRIEF FEBRUARI  - schooljaar 2019-

2020 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Januari loopt op zijn laatste benen en februari maakt zich dit jaar klaar 

voor 29 mooie dagen. Op 11 februari zetten we de verwarming enkele 

graden lager en komen we naar school in een lekkere, warme trui. Onze 

kleuters zijn zich alvast aan het voorbereiden om hun grootouders een 

geweldige voormiddag te bezorgen. 

 

Indexering tarieven Bengelbende en korte opvang op school  

Door de indexering werden de tarieven van de Bengelbende en de korte 

opvang op school aangepast.  De nieuwe tarieven vanaf januari 2020 zijn dan: 

 Voor- en naschools en op woensdagnamiddag: € 0,94 per begonnen half uur 

 Vakantiedagen: 

Opvang minder dan 3 uur: € 4,93 

Opvang tussen 3 en 6 uur: € 7,44 

Opvang 6 uur en langer: € 12,99 

 Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend op de totale 

ouderbijdrage. Mensen met een beperkt inkomen kunnen een sociaal tarief aanvragen.  

 De naschoolse opvang op school volgt dezelfde tarieven als de Bengelbende en zal dus aangepast worden naar 

€ 0,94 per begonnen half uur. 

 

Geplande evenementen 

11-2-2020 Dikketruiendag 

19-2-2020 Grootouderfeest  

12-3-2020  Pyjamadag 

13-3-2020  Kindercarnavalstoet 

14-3-2020 Internationale   

  carnavalstoet 

 

Inhoud nieuwsbrief 

- Indexering tarieven Bengelbende + 
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- Welkom nieuwe kleutertjes 
- Bevraging rapporten 
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- Gedichtendag 
- Leeruitstappen 
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Welkom nieuwe kleutertjes 
 

Op maandag 3 februari komen Rik, Sep en Bas het Berenklasje vervoegen. 

Na de krokusvakantie staat er een extra stoeltje klaar voor Lars.  

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

voelen op de school.  

Bevraging Rapporten 

De ouders van de leerlingen van het lager onderwijs kregen op 21 januari 
een mailtje via smartschool met een bevraging over de rapporten. Via die 
weg vragen we jullie hulp in ons traject naar een nieuw rapport. We horen 
graag jullie mening zodat we met de werkgroep naar een vernieuwd en 
verbeterd rapport kunnen evolueren. De bevraging bestaat uit 10 
meerkeuzevragen en 3 open vragen. De bevraging neemt naar schatting een 
10-tal minuten in beslag. We hopen dat jullie massaal antwoorden zodat we 
een duidelijk beeld krijgen van jullie meningen en ideeën voor het rapport. 
Ook een warme oproep naar de ouders van de leerlingen van het zesde 
leerjaar om de bevraging in te vullen. Jullie hebben immers al heel wat 
rapporten gezien op onze school!  

Jullie kunnen de bevraging invullen tot en met 3 februari. Alvast bedankt 
allemaal! 

Dikketruiendag 11 februari 2020 

Onze planeet is één grote levende machine, waarin 
alle onderdeeltjes samenhangen. Om goed te 
blijven draaien heeft ze zowel planten, kleine 
organismen, insecten als dieren nodig. Als er te 
veel planten en dieren uitsterven, dan vallen er te 
veel tandwieltjes uit onze levende machine. We 
spreken dan van een groot verlies aan 
biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat 
helemaal uit balans. Om dat te vermijden werken 
we dit jaar aan springlevende natuur in de tuin, op 
school, op het bedrijfsterrein of in jouw gemeente. 
Doe mee, want meer biodiversiteit helpt het 
klimaat!  

Op school zetten we de verwarming enkele graden lager en vragen we dat 

iedereen die dag naar school komt in een dikke trui!  Tijdens de voormiddagspeeltjjd zorgen we voor lekkere 

warme chocomelk van bij hoeve de Wolfskamer. Tijdens onze lessen komt doorheen het hele schooljaar 

biodiversiteit en het klimaat regelmatig aan bod. 

Gedichtendag 30 januari 2020 

Deze week staat in het teken van gedichten. Verspreid in de school hangen er gedichten over de alledaagse 

dingen die de leerlingen op school tegenkomen. Op gedichtendag stond onze maandopener natuurlijk ook 

helemaal in het teken van gedichten. De leerlingen hebben nog nooit zoveel gelezen op de speelplaats! 

Leeruitstappen 

De bibbezoeken gaan verder 

deze maand. L6, L1 en L2 

hebben al kennisgemaakt met 

de bib en ze kwamen allemaal 

enthousiast terug. L4, L5 en L3 

gaan in de volgende week nog 

op bezoek. L5 leert nog 

programmeren en L6 gaat 

verder op verkenning in het 

secundair.  

Pyjamadag op 12 maart 

Kindercarnavalstoet op 

13 maart om 14.11u 

Op 13 maart is het nationale 

pyjamadag MAAR op onze 

school is het pyjamadag op 

12 maart 2020.  

Op vrijdag 13 maart is het 

kindercarnavalstoet op onze 

school.   

Op 12 maart mag de pyjama 

dus aanblijven en mogen de 

leerlingen zo naar school. Op 

13 maart mogen de 

leerlingen zich, vanaf ‘s 

middags, verkleden zoals ze 

dat graag willen. 

Leerkrachten en 

oudercomité verkleden zich 

in het thema figuren uit 

sprookjes en verhalen.  
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Familienieuws 

De ooievaar kwam langs en bracht: 

Nell, zusje van Warre Hendrickx (Kikkerklas) 

 

We leven heel erg mee met de familie van: 

• Juf Lies Verstrepen (Vlinderklas) bij het overlijden van haar moeder. 

• Lowie Broeckx (L3), Charlotte Verbeeck(L1) en Cédric Verbeeck (Berenklas) bij het overlijden van hun 

overgrootmoeder.  

• Seppe (L3) bij het overlijden van zijn grootvader.  

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

Onze school: bouwen en verbouwen 

Onze school is nog altijd niet opgeleverd. Het einde is gelukkig na drie jaar en 

een half bijna in zicht. De aangekondigde vervanging van de ramen in twee 

klassen is ondertussen gebeurd. We hebben een extra schoolbel in het 

pastorijgebouw en de waterpomp van de toiletten in de turnzaal is hersteld 

en werkt ondertussen naar behoren.  

De werkmannen van Stad Geel hebben deze week onze Wadi (waterinfiltratiebekken) op de lagere school 

aangepast. De Wadi bleek na installatie al snel niet naar behoren te werken. Het water steeg soms te hoog om 

veilig te zijn voor de school. We sloten dan dat speelgedeelte af maar we bleven vragen naar een structurele, 

duurzame aanpassing. Die is er nu gekomen. De Wadi kan nu verder zijn nut bewijzen voor het milieu én veilig 

zijn voor de leerlingen. 

 

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.  

Vanaf 5 maart stellen onze leerlingen in de Stedelijke bibliotheek van Geel hun Kunstkuur tentoon. 

Iedereen mag tijdens de openingsuren de bib de werken van onze leerlingen gaan bewonderen. 
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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 
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Februari 
ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3 Schaken L3, L4 

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 L5, L6 

DINSDAG 11 
DIKKETRUIENDAG = warme chocomelk      
Zwemmen L1-L2     Kunstkuur L3     

WOENSDAG 12  

DONDERDAG 13 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 14       Kunstkuur L1 L2 

ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17 Schaken L3, L4 

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      
Bibbezoek L3 

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG 24  

DINSDAG 25  

WOENSDAG 26  

DONDERDAG 27  

VRIJDAG 28  

ZATERDAG 29  
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Maart (jeugdboekenmaand) 

 

ZONDAG 1  

MAANDAG 2  

DINSDAG 3 Zwemmen L1-L2    Kunstkuur L3    

WOENSDAG 4  

DONDERDAG 5 Zwemmen Bijenklas             

VRIJDAG 6 Dagje Middelbaar L6    Kunstkuur L1 L2    

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9  

DINSDAG 10 Zwemmen L1-L2    Kunstkuur L6    

WOENSDAG 11  

DONDERDAG 12 Nationale pyjamadag 

VRIJDAG 13 Kindercarnavalstoet            Kunstkuur L4 L5            Techniekkoffers L3 L4 L5 

ZATERDAG 14 Internationale Carnavalstoet Winkelomheide 

ZONDAG 15  

MAANDAG 16                                                                                     Techniekkoffers L3 L4 L5 

DINSDAG 17 Zwemmen L1-L2                  Kunstkuur L1                  Techniekkoffers L3 L4 L5 

WOENSDAG 18 MOEV Zwemmarathon                                           Techniekkoffers L3 L4 L5 

DONDERDAG 19 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 20      Kunstkuur L2 L3 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22  

MAANDAG 23 L1: medisch onderzoek 

DINSDAG 24 Zwemmen L1-L2    Kunstkuur L4    

WOENSDAG 25  

DONDERDAG 26  

VRIJDAG 27      Kunstkuur L5 L6 

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29  

MAANDAG 30  

DINSDAG 31 Zwemmen L1-L2    Kunstkuur L1    


