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NIEUWSBRIEF MAART - schooljaar 2019-2020 

 

  

 

 

Op 13 maart vieren we op onze school Carnaval met onze 

kindercarnavalstoet om 14.11u. Op 14 maart is het voor Heiknuitersdorp 

Winkelomheide een hoogdag als de internationale carnavalstoet door de 

straten trekt. Op 12 maart, op pyjamadag, denken we aan die kinderen die 

door ziekte niet naar school kunnen komen. Bednet zorgt ervoor dat ze thuis 

de lessen kunnen volgen.  

 

Kindercarnavalstoet 13 maart om 14.11u 

Op school vieren we carnaval op 13 maart. Het thema is: Samen verhalen 

maken - sprookjes. Dit jaar gaat er een kindercarnavalstoet door de straten van 

Winkelomheide. We vertrekken aan de school om 14.11u. We doen het traject 

Trage weg—Kemeldijk—Gemeenteheide – Vroente —Wassewater—

Gemeenteheide—Kemeldijk—Trage weg. Daarna komen we terug samen op 

school. De leerlingen mogen na afloop van de stoet mee met hun 

ouders/grootouders als die aanwezig zijn. De andere leerlingen blijven op 

school zoals op andere schooldagen.   

De kleuters mogen vanaf ’s morgens verkleed komen, de leerlingen van de 

lagere school hebben voormiddag nog les. Zij mogen hun verkleedkleren 

meenemen en zich ’s middags omkleden. Je mag creatief zijn. Iets kopen is 

echt niet nodig! De leerlingen mogen kiezen in wat ze zich verkleden. Leerkrachten en oudercomité verkleden zich 

in het thema “figuren uit sprookjes en verhalen”.  

We nodigen jullie allemaal uit om naar de stoet te komen kijken. We hebben graag dat er veel toeschouwers zijn maar 

we vragen wel om tijdens de stoet rekening te houden met de volgende punten:  

 We vragen uitdrukkelijk dat ouders niet met de kinderen gaan meelopen. We willen graag het overzicht bewaren 

over de kinderen. Dit voor de veiligheid van de kinderen. Er is voldoende begeleiding voorzien. 

 Er worden geen kinderen uit de stoet gehaald door de ouders, anders hebben de juffen geen overzicht meer over 

welke kinderen nog aanwezig zijn.  

 Confetti en serpentines gebruiken we alleen maar op de openbare weg. Dus NIET op de speelplaats of de trage weg. 

 

Geplande evenementen 

12-3-2020 Pyjamadag 

13-3-2020 Kindercarnavalstoet 

14-3-2020  Internationale 

carnavalstoet 

12-3-2020  Opening tentoonstelling 

Kunstkuur 

3-4-2020 Paashaas op school 

9-5-2020 SCHOOLFEEST 

 

Inhoud nieuwsbrief 

- Carnaval 
- Welkom nieuwe kleutertjes + 

instaplestijden 
- Bevraging rapporten 
- Schoolfeest 9 mei 
- Vooruitblik 2020-2021 
- Kids-ID 
- Pyjamadag 
- Lege batterijen 
- Kunstkuur 
- Kalenders 
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Welkom nieuwe kleutertjes + instaplestijden  

Na de paasvakantie staan er weer enkele extra stoeltjes klaar in de Berenklas 

voor onze nieuwe vriendjes Anna, Eleanor, Rylana en Lucas. We hopen dat 

onze nieuwe leerlingen, en hun ouders, zich snel thuis zullen voelen op de 

school.  

Het aantal lestijden dat we voor de school ontvangen hangt af van hoeveel 

kinderen onze school telt. Doordat we 1 school geworden zijn telden we op 

1 oktober van dit schooljaar. Vanaf de krokusvakantie mogen extra 

instaplestijden worden ingericht als het aantal kleuters hoger is dan de 

vorige teldag. Het aantal kleutertjes in onze school is nu (97) hoger dan de 

teldatum van oktober (85). Dat betekent dat we vanaf de krokusvakantie 

extra instaplestijden ontvangen tot einde schooljaar. Juf Janne 

Molenberghs staat op vrijdag in de Kikkerklas en op dinsdag geeft juf Janne 

turnen aan de kleuters van de Kikkerklas, de Vissenklas en de Vlinderklas.   

Bevraging Rapporten 

Een dikke dankjewel voor jullie feedback over onze rapporten. We kregen in 
totaal 72 reacties terug met veel nuttige feedback. Onze werkgroep is er al 
een eerste keer mee aan de slag gegaan en we zullen er de rest van het 
schooljaar nog mee verder werken om de rapporten te verbeteren.  

Schoolfeest 9 mei 2020 

Het schoolfeest komt stilaan in zicht. We zijn al druk in de weer om alles te 

regelen om er voor jong en oud een fijne dag van te maken. Het jaarthema 

van dit schooljaar is samen verhalen maken. We zijn aan de slag gegaan 

met het boek Geen draak in dit verhaal – Lou Carter. We vertellen jullie een 

niet alledaags verhaal over een draak, die het beu is om altijd de slechterik 

te zijn en graag de held wil zijn in een verhaal. We gaan nog niet alles 

prijsgeven maar het wordt een prachtige voorstelling. Hopelijk vindt de 

draak uiteindelijk zijn verhaal. We hopen op goed weer want we starten de 

namiddag met een heerlijke barbecue. De voorstelling van de kleuters start 

om 14.30u en die van de lagere school om 16u.  

De uitnodiging voor het schoolfeest zullen jullie volgende week in de 

boekentas vinden. Hou dus 9 mei zeker vrij! 

Vooruitblik 2020-2021  

Vrijdag 2 oktober 2020: lokale verlofdag 1  

Vrijdag 12 maart 2021: lokale verlofdag 2 

Zaterdag 24 april 2021: eerste communie 

Zaterdag 8 mei 2021: vormsel 

Kids-ID in orde? 

Nog even ter herinnering: de 

lagere school gaat dit jaar op 

schoolreis naar Toverland in 

Nederland. Daarom is het 

belangrijk dat de kids-ID van 

uw kind in orde is. Heeft hij/zij 

er al ééntje? Prima, alleen nog 

even controleren of de 

vervaldatum niet gepasseerd is. 

Heeft hij/zij er nog geen? Ga 

dan zeker tijdig even langs het 

stadhuis om een kids-ID aan te 

vragen. Zo vertrekken we met 

een gerust gemoed. 

Pyjamadag op 12 maart  

Op 13 maart is het nationale 

pyjamadag van Bednet MAAR op 

onze school is het pyjamadag op 

12 MAART 2020.  

Door mee te doen, tonen we dat 

we alle zieke kinderen en 

jongeren steunen en maken we 

Bednet meer bekend. Zodat ze 

nog meer kinderen kunnen 

helpen. Op 12 maart mag de 

pyjama dus aanblijven en mogen 

de leerlingen zo naar school.  
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Lege batterijen 

We zamelen nog altijd gebruikte batterijen in. De ingezamelde kilo’s bezorgen ons 

punten waarmee we allerhande materiaal voor de school/klassen kunnen krijgen. In 

de gangen staan er bebat-tonnen waarin we baterijen inzamelen. Op dit moment 

loopt de dubbele punten actie. Je mag de batterijen het hele schooljaar door 

meebrengen naar school en afgeven aan de klasleerkrachten of op het secretariaat. 

Wij zorgen voor een regelmatige ophaling.  

  

Kunstkuur 

Project 2019 – 2020 en de volgende twee schooljaren 

Onze leerlingen zijn nog altijd heel enthousiast over onze Kunstkuur. Kunstkuur is een samenwerking tussen SBS 

Winkelomheide, de twee Geelse Academies en de Bibliotheek.  

Muzische Vorming staat al enkele schooljaren op onze prioriteitenlijst. Deze kunstkuur heeft doelstellingen op 

verschillende gebieden. Het is enerzijds bijscholing voor ons hele team, anderzijds willen we de leerlingen laten 

proeven van cultuur en hen zoveel mogelijk dingen laten ontdekken. We willen als team basisonderwijs zelf veel 

bijleren over de verschillende muzische domeinen om het nadien zelf onderdelen ervan te kunnen toepassen in 

de lessen die we aan onze leerlingen geven. We vertrekken dit schooljaar altijd van een boek en gaan er creatief 

mee aan de slag in één van de muzische domeinen. Ook leesplezier gaat hand in hand met Kunstkuur. We hebben 

al heel wat leuke nieuwe boeken ontdekt om mee te werken en de bibliotheekbezoeken hebben onze leerlingen 

meer inzicht gegeven in hoe een bibliotheek werkt.  

Elke dinsdag komt juf Nathalie Wuyts onze leerkrachten en leerlingen onderdompelen in het domein Muziek. Op 

vrijdag legt juf Anne Van Roey de link tussen beeld en media en Anneleen Vanmechelen gaat voornamelijk met 

beeld aan de slag.  

Tentoonstelling in de bib 

Tijdens de jeugdboekenmaand, de hele maand maart, stellen we met de school onze werken, filmpjes, … tentoon 

in de Bibliotheek van Geel. Ga zeker eens kijken met jullie kinderen. Ze zullen jullie met veel plezier vertellen wat 

ze gemaakt hebben.  

De geplande opening van de tentoonstelling op donderdag 12 maart die de leerlingen van het vierde, vijfde en 

zesde leerjaar gingen organiseren, wordt voorlopig uitgesteld door de verstrengde richtlijnen in verband met 

Corona.   

Familienieuws 

Rosalie, zusje van Josefien (Kikkerklas) en Simon (L1) Engelen. 

We wensen jullie van harte proficiat met dit nieuwe leven in huis. 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmir-s3-cdn-cf.behance.net%2Fproject_modules%2Fdisp%2F6bdefd35178849.5606174ef1eaf.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.behance.net%2Fgallery%2F4467575%2FBebat&docid=FwKmM9qocR4bhM&tbnid=QG_M_YSRjvmH-M%3A&w=600
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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                                    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    
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April 

WOENSDAG 1  

DONDERDAG 2 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 3 Paashaas     Kunstkuur L1 L2     

ZATERDAG 4  

ZONDAG 5  

MAANDAG 6  

DINSDAG 7  

WOENSDAG 8  

DONDERDAG 9  

VRIJDAG 10  

ZATERDAG 11  

ZONDAG 12 Pasen 

MAANDAG 13 Paasmaandag 

DINSDAG 14  

WOENSDAG 15   

DONDERDAG 16 Secretaressedag 

VRIJDAG 17  

ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20 Hooibeekhoeve L2 L3 

DINSDAG 21 Zwemmen L3-L4    Kunstkuur L4    
Rapporten mee naar huis 

WOENSDAG 22 Oudercontacten 

DONDERDAG 23 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 24      Kunstkuur L5 L6 

ZATERDAG 25 Lentefeest – Feest van de vrijzinnige jeugd 

ZONDAG 26  

MAANDAG 27  

DINSDAG 28 Zwemmen L3-L4    Kunstkuur L2 
Bezoek leerboerderij De Bogaard L1    

WOENSDAG 29  

DONDERDAG 30 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 01/05    Dag van de arbeid = vrije dag 

 


