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Dit schooljaar is voorbij. Een schooljaar dat begon als alle andere maar er één werd waarover we het nog
lang zullen hebben. Scholen helemaal sluiten, dat hadden we nog nooit meegemaakt. Afstandsonderwijs
geven was voor iedereen een uitdaging.
Het was een schooljaar waarin we hebben ontdekt wat belangrijk is en zorgen voor elkaar nooit eerder
zo’n verantwoordelijkheid van ons allemaal werd. Iedereen heeft 200% zijn best gedaan.
De ouders die ineens mee instonden voor het leren van de kinderen, de leerlingen die niet meer naar
school mochten en thuis moesten studeren, de leerkrachten die hun jobinhoud voortdurend zagen
veranderen, de middagmoeders die ineens elke speeltijd bewaking deden, de poetsdames die elke dag
alle lokalen poetsten, de werkmannen van de stad om alle werken mee uit te voeren,… Iedereen heeft
gedaan wat hij kon. En ook het volgende schooljaar gaan we er weer samen tegenaan.
Maar nu is het eerst echt vakantie! Wat hebben de leerlingen ernaar uitgekeken.
Tijd voor vakantie, spelen of gewoon zalig nietsdoen. Geniet er maar van!
Allemaal bedankt voor het vertrouwen dat jullie in onze school hebben gesteld tijdens het afgelopen
schooljaar. We hebben samen mooie dingen gedaan en ook volgend schooljaar gaan we er weer samen
voor.
In september zien we jullie graag terug voor een nieuw, boeiend en hopelijk coronavrij schooljaar!
Fijne vakantie!
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Bij de start van het nieuwe schooljaar nodigen we graag de ouders uit op de
school. In de klas waar jouw kind zit, krijg je van de leerkracht informatie over
de concrete klaswerking. We hopen dat jullie zo het schooljaar goed kunnen
starten.
Wanneer?
• Donderdag 3 september 19u: kleuteronderwijs
• Dinsdag 8 september 19u: lager onderwijs
Tijdens de infoavond kan je de inlichtingenfiche aanpassen. Ook krijg je de
onthaal- en infobrochure op de infoavond. Hierin vind je praktische en
organisatorische regelingen maar ook waar we als school mee bezig zijn en in
welke richting we proberen te evolueren. Deze brochure is een verlengstuk van
het schoolreglement dat je online kan consulteren.

Oproep ouderraad
De ouderraad is steeds op zoek naar nieuwe leden ter ondersteuning van de
schoolwerking. Heb je wat vrije tijd, leuke ideeën en wil je je af en toe actief mee
inzetten neem dan even contact op met de ouderraad via: ocwhei@gmail.com

Schoolorganisatie 2020 –2021
De afgelopen maand zijn we druk in de weer geweest met de planning van het volgende schooljaar. Het
huidige schooljaar was voor ons een speciaal schooljaar omdat we herstructureerden, we gingen namelijk
van 2 vestigingsplaatsen naar 1 vestigingsplaats.
Toen ontvingen we lestijden a rato van het aantal leerlingen dat op 1 oktober in onze school aanwezig
was. Voor onze kleuterschool zagen we toen het aantal lestijden naar beneden gaan, voor de lagere school
steeg het aantal.
Dit schooljaar krijgen we weer lestijden door de telling van het aantal kinderen dat op 1 februari van het
vorige schooljaar op onze school aanwezig was. Met die lestijden kunnen er dan in de school leerkrachten
aangesteld worden. Er wordt een aparte telling gehouden voor kleuterschool en lagere school. Bij de
aanwending van het beschikbare aantal lestijden houden we steeds het pedagogisch comfort van onze
kleuters en leerlingen voor ogen. Hieronder geven we jullie al een voorlopig zicht op de organisatie van
volgend schooljaar. Graag wil ik jullie erop wijzen dat deze structuur onder voorbehoud is van eventuele
wisseling. Wij hopen jullie met deze informatie van dienst te zijn.
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Team kleuterschool
Een enthousiaste groep kleuterjuffen staat klaar om jullie kapoenen te inspireren en te motiveren.
•
•
•
•
•

Combiklas °2018 -°2017 - Kikkerklas
Combiklas °2017 - °2016 - Vissenklas
Combiklas °2017 - °2016 - Vlinderklas
5-jarigen °2015
- Bijenklas
5-jarigen °2015
- Flamingoklas

Juf Annemie Dierckx (4/5)– Juf Lies Beirinckx( 1/5)
Juf Carina Mertens
Juf Liesbeth Verstrepen
Juf Anke De Weert
Juf Ines Vanuytsel

•
•

Kinderverzorgster
Lichamelijke opvoeding

Juf Greta Maes
Juf Lieve Cuyvers

Aantal lln/klas
13 tot 23lln
19lln
18lln
15lln
14lln

In de kleuterschool werken we graag met onze combiklassen. We richten volgend schooljaar een extra combiklas in bij
de geboortejaren 2018, 2017 en 2016. De derde kleuterklas splitsen we op in twee groepen. De klassen zullen als volgt
ingericht worden:
•

In de Kikkerklas maken we de combinatie tussen de instappertjes van °2018 en de 10 jongste kleuters van °2017.
We zorgen voor stabiele klassen. Dat betekent dat we de leerlingen niet van de ene klas naar de andere gaan laten
doorschuiven. Ze blijven in hun startklas. In de Kikkerklas stromen de kleutertjes geleidelijk aan in. Tegen het einde
van het schooljaar zijn ze met 23. Op vrijdagen zal juf Annemie telkens 3x/maand vervangen worden door Juf Lies
Beirinckx. De vierde week staat juf Annemie zelf op vrijdag in de klas. Op dinsdag en woensdag is Juf Greet ook
aanwezig om mee te ondersteunen in de verschillende klassen, en dus ook in de Kikkerklas. Zo hebben de kinderen
enkele vaste ankerpersonen in de klas.

•

Voor de leeftijden uit °2017 en °2016, gaan we nog werken met 2 combiklassen. We verdelen de oudste kleuters
van geboortejaar 2017 over de twee klassen. Ook de kleuters van °2016 zullen we over de klassen verdelen. Zo
maken we twee klassen van ongeveer 20 leerlingen. De kinderen worden evenwichtig verdeeld over de klassen voor
wat betreft leeftijd en geslacht. Verder streven we er ook naar dat de kinderen elk schooljaar een andere juf
hebben.

•

De leerlingen van geboortejaar °2015 worden in twee klassen gesplitst. De bijenklas en de flamingoklas. De kleuters
van deze klassen krijgen elk een eigen klaslokaal ter beschikking en gebruiken ook nog de leesklas. Deze klas delen
ze samen met het eerste leerjaar. Ze hebben daar een grote letterboom staan die door 3KO en L1 gebruikt wordt.
Verder gaan de bijen en de flamingo’s ook samen heel wat activiteiten doen.

We proberen zo voor onze kleutertjes in SBS Winkelomheide altijd de meest optimale leeromgeving te creëren.
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Team lagere school
Kwalitatief onderwijs op maat van uw kind, steeds weer nieuwe uitdagingen, daar staat het team van de lagere
school klaar voor!
•
•
•
•
•
•

L1
L2
L3
L4
L5
L6

Juf Annik Robeyn + Juf Lisanne Aerts (ontdubbeling L1 in de voormiddagen)
Juf Katrien Govaerts (4/5) + Juf Lisanne Aerts (1/5)
Juf Stephanie Govaerts (4/5)
Juf Pomelien Veraghtert
Juf Lieve Peeters
Juf Ilse Leten

•
•
•
•
•

RKG
Zedenleer
Islam
Lichamelijke opvoeding
ICT-coördinator

Juf Kristel Kennis
Juf Ellen Somers
Juf Nur Aldemir
Juf Hilde Bartholomeus
Juf Lieva Vervoort

Zorgteam
•
•

Zorgcoördinator
Zorgjuf

Juf Inge Vansant (4/5)
Juf Lisanne Aerts

We blijven hard inzetten op zorgondersteuning in de klassen. In totaal zetten we maar liefst 40 lestijden in om onze
leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Secretariaat
•

Administratie: Ilse Boeckx (18u) en Ingrid Cuypers (6u)
Het secretariaat zal van ma—do elke voormiddag bemand zijn tot 12.45u.
Op vrijdag is er ook in de namiddag iemand op het secretariaat tot 15u.

Directie
•

Directeur: Tanja Wolfs

Afscheid: Na 36 jaar in onze school, trekt meester Luc de deur van zijn klaslokaal morgen voor de
allerlaatste keer dicht. Hij kan terugkijken op een mooie, rijkgevulde schoolcarrière. Zoals meester Luc
zelf, nemen we niet graag afscheid maar zeggen we liever tot gauw en kom zeker nog vaak eens
langs. We zullen je allemaal hard missen op onze school!
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Vakanties en vrije dagen
SCHOOLJAAR 2020-2021
van
dinsdag 1 september 2020

-

Lokale vrije dag

vrijdag 2 oktober 2020

-

Herfstvakantie

maandag 2 november 2020

zondag 8 november 2020

Wapenstilstand

woensdag 11 november 2020

-

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020

zondag 3 januari 2021

Krokusvakantie

maandag 15 februari 2021

zondag 21 februari 2021

Lokale vrije dag

vrijdag 12 maart 2021

-

Paasvakantie

maandag 5 april 2021

zondag 18 april 2021

Dag van de arbeid

zaterdag 1 mei 2021

-

O.H.Hemelvaart

donderdag 13 mei 2021

vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag

maandag 24 mei 2021

-

Hervatting lessen

tot en met

De data van de schoolgebonden pedagogische studiedagen worden later meegedeeld.

September
DINSDAG

1

Eerste schooldag

WOENSDAG

2

DONDERDAG

3

VRIJDAG

4

ZATERDAG

5

ZONDAG

6

MAANDAG

7

DINSDAG

8

WOENSDAG

9

DONDERDAG

10

VRIJDAG

11

ZATERDAG

12

ZONDAG

13

MAANDAG

14

Zeeklassen L6

DINSDAG

15

Zeeklassen L6

WOENSDAG

16

DONDERDAG

17

VRIJDAG

18

ZATERDAG

19

ZONDAG

20

MAANDAG

21

DINSDAG

22

WOENSDAG

23

DONDERDAG

24

VRIJDAG

25

ZATERDAG

26

ZONDAG

27

MAANDAG

28

DINSDAG

29

WOENSDAG

30

19u Infoavond KO

19u Infoavond LO

Breng je sportclub naar school

Zeeklassen L6
Zeeklassen L6

Verkeersvrije dag

L1, L2, L5, L6 Scholencross
L3, L4 Scholencross

Zeeklassen L6

