Januari – februari 2021

De Geluksvogels
Jaarthema 2020-2021

Beste wensen!
Het nieuwe jaar is gestart. We wensen jullie allemaal het allerbeste toe in
2021. Veel geluk, plezier en een geweldige gezondheid!
In deze nieuwsbrief:

Pedagogische studiedag woensdag 20/01 opgeschort

❖ Beste wensen

Op woensdag 20 januari zal de pedagogische studiedag NIET
doorgaan. De kinderen krijgen die dag gewoon les.
Fysieke vergaderingen zijn momenteel nog niet aan de orde,
alles gebeurt digitaal. Een pedagogische studiedag is echter
digitaal
zeer
moeilijk
te
organiseren. Als
de
coronamaatregelen het toelaten, proberen we de 2 geannuleerde studiedagen
te bundelen tot 1 volledige studiedag later dit schooljaar. We hebben nog geen
concrete datum gepland maar houden jullie hierover op de hoogte.

❖ Pedagogische studiedag
20/01 ➔ geannuleerd
❖ Besmettingsgraad Stad Geel
❖ Verstrengde maatregelen
❖ Nieuw op school = Aanmelden
❖ Personeelsnieuws
❖ Hart voor Winkelomheide

Besmettingsgraad in stad Geel
De besmettingen in België dalen, maar jammer genoeg hebben de afgelopen weken niet
voor de nodige daling gezorgd in het aantal besmettingen binnen onze stad Geel. Daarom
heeft het stadsbestuur van Geel enkele bijkomende maatregelen geadviseerd. Afgelopen
maandag werden er nog een aantal online vergaderingen gehouden om duidelijke afspraken
te maken binnen de Geelse scholen en het stedelijk onderwijs.
Donderdag kregen we het goede nieuws dat de cijfers ook in Geel terug de goede kant
uitgaan, maar we moeten nog even volhouden!

Verstrengde maatregelen
De belangrijkste richtlijnen die we kregen, waren om zowel de leerlingenals de leerkrachtenstromen zoveel mogelijk te beperken. De volgende
maatregelen zullen zeker tot aan de krokusvakantie van kracht zijn:
•

Turnlessen

De turnlessen gaan zoveel mogelijk buiten door. Als ze toch, bij regenweer, binnen doorgaan,
zal de deur open staan. De leerlingen van het lager onderwijs nemen een
joggingbroek/legging en een sweater/joggingsvest mee om extra bij in de turnzak te steken.
De kinderen kunnen zich dan in de klas omkleden voor de turnles. Handschoenen, muts of
sjaal mogen ook altijd gebruikt worden bij het buiten turnen.
Winkelomseheide 147 2440 Geel sbs.winkelom@geel.be
winkelomheide.sbsgeel.be - 014 566500

Pagina 1 van 5

•

Zorg en LBV op school
▪

▪
▪

•

De opdracht van de leerkrachten wordt zoveel mogelijk geclusterd. Zo voorkomen we dat de
verschillende leerkrachten zich dagelijks moeten verplaatsen en in contact komen met de
verschillende klassen en omgekeerd.
De kinderen worden voortaan tijdens zorg uit de klas gehaald. Dit strookt niet met onze visie
op zorg, maar de gezondheid van leerlingen en personeel is nu prioriteit.
Tussen de groepjes, klassen door worden de banken steeds gereinigd en de lokalen verlucht.
De CO2-waarden worden ook goed opgevolgd.

Vaste plaats

De kinderen hebben een vaste plaats in de klas. Ook bij hoekenwerk/ partnerwerk zullen ze voor deze
periode steeds met dezelfde kinderen moeten samenwerken in de klas. Bij gebruik van gezamenlijke
materialen worden de handen steeds ontsmet en dan kunnen ze doorgegeven worden. De kinderen
zelf verplaatsen zich in de klas dus zo weinig mogelijk. Op die manier proberen we bij een besmetting
het risico op verspreiding zoveel mogelijk te beperken.
•

Zingen

Zanglessen in de lagere school en kleuterschool gaan ofwel buiten door
ofwel dragen de leerlingen een mondmasker. Als beide opties niet
mogelijk zijn, zingen we voorlopig even niet.
Voor Kunstkuur dragen de leerlingen van het lager onderwijs een
mondmasker als ze muziek hebben. Zorg er daarom voor dat jouw zoon
of dochter enkele mondmaskers mee naar school heeft in een plastic
zakje. Ze kunnen het zakje dan in hun bank steken en het mondmasker
dat ze gebruikt hebben terug mee naar huis nemen.
•

Sluiten van leraarskamer

Voor de vakantie werd de leraarskamer al gesloten. Deze is enkel nog toegankelijk voor het halen van
koffie. Babbeltjes tussen de leerkrachten onderling gebeuren buiten, met mondmasker. Eten doen de
leerkrachten in hun eigen klas.
•

Busvervoer zwemmen

Vanaf volgende week zullen de klassen niet meer samen in een bus naar het
zwembad vervoerd worden. Per klas zal er een bus rijden. Dit is maandagnamiddag
beslist op het schepencollege en zal zo snel mogelijk in gebruik genomen worden.
• Annuleren uitstappen
In code oranje kunnen we nog geen uitstappen doen. Zwemmen is daarop een uitzondering.
We hebben alle uitstappen tot de krokusvakantie bijgevolg al geannuleerd.
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Geboren in 2019 ➔ Aanmelden
De voorrangsgroep (broers en zussen of kinderen van personeel) kunnen zich
aanmelden via het aanmeldingssysteem tussen 4 /1 en 17/1. Vergeet dit zeker
niet te doen! Ten laatste op 20/01 ontvang je dan een bericht waarmee je jouw
kind kan inschrijven op de toegewezen school tussen 21/01 en 12/02. Hiervoor
moet je wel een afspraak maken bij de school.
Aanmelden van alle andere kinderen kan tijdens de algemene aanmeldingsperiode tussen 1/3 en 31/3.
Alle info kan je raadplegen via onze website bij inschrijvingen of doorklikken via de
knop ‘aanmelden in Geel’ op de startpagina van onze school. Je kan ook direct naar
http://geel.aanmelden.in/ surfen.

Personeelsnieuws
-

Juf Kristel (RKG) blijft verder afwezig tot de krokusvakantie. Juf Karen Putseys zet haar vervanging verder.
Vervanging nascholingen begrijpend lezen: Studenten lerarenopleiding van Thomas More vervangen de
leerkrachten tijdens deze nascholingen.

Bedankt om de lichtjes te laten branden # Een hart voor Winkelomheide
Het was hartverwarmend om tijdens de kerstvakantie op de facebookpagina van Winkelomheide / De Hei
foto’s te zien van brandende lichtjes die onze leerlingen hadden gemaakt. Ook tijdens de lichtjeswandeling
waren er op verschillende plaatsen brandende kaarsjes te zien.
We hopen dat we iedereen zo een fonkelend begin van 2021 hebben bezorgd. Mooi om te zien en bedankt
allemaal om hieraan mee te doen.

Winkelomseheide 147 2440 Geel sbs.winkelom@geel.be
winkelomheide.sbsgeel.be - 014 566500

Pagina 3 van 5

Januari
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

9
10
11

DINSDAG

12

WOENSDAG

13

DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

14
15
16
17

MAANDAG

18

DINSDAG
WOENSDAG

19
20

DONDERDAG 21
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

22
23
24
25

DINSDAG

26

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

27
28
29
30
31

Online oudercontacten

L1, L2: zwemmen

Kunstkuur L2, L5

Online oudercontacten

L4: Medisch onderzoek CLB
L1: Medisch onderzoek CLB = prikje

MOEV L3,L4 trefbal
Kunstkuur L4

Online ouderraad
L1, L2: zwemmen
Pedagogische studiedag ➔ WEL GEWOON SCHOOL
Bijenklas + flamingoklas: zwemmen
L1: Medisch onderzoek CLB

Kunstkuur L5, L6
Kunstkuur L1, L3

Nm: Juf Annik nascholing begrijpend lezen

L1, L2: zwemmen

Kunstkuur L2, L3

NM: Juf Katrien, juf Stephanie, Juf Pomelien nascholing begrijpend lezen

Kunstkuur L6

NM: Juf Lieve nascholing begrijpend lezen
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Februari
MAANDAG

1

Instapdag kleuters

DINSDAG

2

L1, L2: zwemmen
L6: Medisch onderzoek CLB

Kunstkuur L2, L3

WOENSDAG

3

DONDERDAG

4

Bijenklas + flamingoklas: zwemmen

Kunstkuur L4

VRIJDAG

5

ZATERDAG

6

ZONDAG

7

MAANDAG

8

DINSDAG

9

WOENSDAG

10

L1, L2: zwemmen
Dikketruiendag
Grootouderfeest L1, L2 Sportdag Axion

DONDERDAG

11

KO: Raf en Otje

VRIJDAG

12

L3, L4 Sportdag Axion

ZATERDAG

13

ZONDAG

14

MAANDAG

15

DINSDAG

16

WOENSDAG

17

DONDERDAG

18

VRIJDAG

19

ZATERDAG

20

ZONDAG

21

MAANDAG

22

Instapdag kleuters

DINSDAG

23

L1, L2: zwemmen

WOENSDAG

24

DONDERDAG

25

VRIJDAG

26

ZATERDAG

27

ZONDAG

28

Vipdag SAG voor zesdeklassers (digitaal)

Kunstkuur L4, L5
MOEV L5,L6 netbal 3-3
Kunstkuur L1

Krokusvakantie

Kunstkuur L1, L3

Bijenklas + flamingoklas: zwemmen
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Kunstkuur L6
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