februari – maart 2021

De Geluksvogels
Jaarthema 2020-2021

Welkom nieuwe kleuters

In deze nieuwsbrief:

Na de herfstvakantie kwamen de eerste nieuwe vriendjes,
Emma, Olivia, Sebas en Nathan, erbij in het Kikkerklasje. In
januari kwam Hector er nog bij en op 1 februari heten we
Oliver welkom in het klasje. Na de krokusvakantie staan er weer enkele extra
stoeltjes klaar in de Kikkerklas voor onze nieuwe vriendjes Lieke, Anne-Marie,
Mats, Nand en Lenn.

❖ Welkom nieuwe kleuters

We hopen dat onze nieuwe leerlingen, en hun ouders, zich snel thuis zullen
voelen op de school. De ouders worden samen met hun kindje uitgenodigd op
school om het klasje te komen verkennen. De juf van het klasje contacteert de
ouders om een afspraak te maken. Dit gebeurt altijd buiten de schooluren door
de huidige Coronamaatregelen.

❖ Personeelsnieuws

❖ Mondmaskers L5 en L6
❖ Geboren 2019 = Aanmelden
❖ Dikke truiendag = 9/02
❖ Carnaval = 12/02
❖ Nationale Pyjamadag = 11/03
❖ Studiekeuze L6
❖ Koogo ouderbevraging
❖ Ouderraad
❖ Vooruitblik 2021-2022

Mondmaskers L5 en L6
Vanaf maandag 25 januari dragen leerlingen van L5 en L6 uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of
leraar van de eigen klas besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. Ze dragen het mondmasker dan :
•
•
•

in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken
leerling of het betrokken personeelslid;
in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in
quarantaine of isolatie moet.

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de kinderen van L5 en L6 een mondmasker moeten dragen.
Het is dus heel belangrijk dat we van jullie doorkrijgen wie er om welke reden afwezig is.

Geboren in 2019 ➔ Aanmelden
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.
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Dikketruiendag
Het is voor iedereen een rare tijd. Wij kijken
hoopvol uit naar het coronavaccin. Maar voor
de klimaatopwarming is er geen vaccin. De
remedie voor het klimaatvirus, dat zijn onze
klimaatacties. Daarom de slogan voor de 17e editie van Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor het klimaat.
Als we elke dag trainen voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken. Frank Deboosere geeft het
voorbeeld! We hebben ons alvast ingeschreven voor de dikketruiendag!
Voor deze editie van Dikketruiendag moesten we een actie kiezen uit een aantal toppers van de vorige jaren. Wij
kozen voor “ISOLEER JEZELF”. We zetten de verwarming “enkele graden lager”, onze ramen en deuren staan open,
dus isoleren we onszelf met een dikke trui.
Tijdens de speeltijd krijgen onze leerlingen ook nog allemaal een lekkere warme chocomelk om weer op te
warmen. Neem dan allemaal een beker mee voor de chocomelk. Steek de beker in een zakje zodat die nadien geen
vlekken maakt in jouw boekentas.

Carnaval op school = vrijdag 12 februari
Omdat de carnavalstoet in Winkelomheide niet doorgaat dit jaar, hebben we ervoor
gekozen om carnaval te vieren voor de krokusvakantie op vrijdag 12 februari. Zo
hebben onze leerlingen een fijne afsluiter voor de krokusvakantie.
De kleuters en leerlingen van de lagere school mogen vanaf ’s morgens verkleed
naar school komen. De leerlingen van het lager onderwijs hebben in de voormiddag
nog wel les. In de namiddag staan er leuke activiteiten gepland.
De kinderen mogen kiezen hoe ze zich verkleden, er is geen vast thema. Je mag dus
creatief zijn maar zorg ervoor dat de leerlingen geen hinder ondervinden van hun
kostuum. Zeker voor de kleuters vragen we om geen onesies en verkleedpakken uit 1 stuk te voorzien dit omwille
van het toiletbezoek.
Losse attributen blijven thuis hiermee bedoelen we o.a. zwaarden, pistolen, pijl en boog ….
Kortom alles waarmee ze elkaar kunnen verwonden of die kwijt geraken tijdens het spel.

Nationale pyjamadag ➔ donderdag 11 maart 2021
Op vrijdag 12 maart is het nationale pyjamadag MAAR op onze school is het pyjamadag op
donderdag 11 maart 2021. Op vrijdag 12 maart is het immers op onze school een vrije dag.
Op 11 maart mag de pyjama dus aanblijven en mogen de leerlingen zo naar school.
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Personeelsnieuws
-

Juf Annemie (Kikkerklas) is afwezig tot 5 februari. Juf Laura Cools neemt het klasje onder haar hoede.
Juf Lieve Cuyvers (kleuterturnen) is afwezig tot en met 5 februari. Meester Ward Binnemans zal onze
kleuters van sportieve activiteiten voorzien.

Studiekeuze L6
De overstap van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar is voor elk kind een
mijlpaal. En vele kinderen en ouders zijn er dan ook al lang op voorhand mee bezig.
Ook in de klas wordt er uitvoerig bij stilgestaan, en schoolbezoeken zijn in normale
tijden heel goed ingeburgerd. Welke studierichting past mij het beste? En in welke
school kan ik die richting het beste volgen? Wat is het verschil tussen twee scholen die
dezelfde richting aanbieden? Wat en hoe kan ik kiezen?
In deze Corona-tijden wordt ook dat keuzeproces zo mogelijk nóg moeilijker, en daarom hebben de twee
secundaire scholen van onze stad, samen met de stad, de handen in elkaar geslagen: ze organiseren een
netoverschrijdend en gezamenlijke informatiecampagne.
Die kan je terugvinden via deze link: www.geel.be/overstap-naar-het-secundair-onderwijs

KOOGO-bevraging
KOOGO is de ouderkoepel van de OVSG-scholen. Er loopt momenteel een bevraging van
de verschillende ouderkoepels om na te gaan wat ouders vinden van de
coronamaatregelen in het onderwijs en hoe ouders dit beleven. De bevraging staat open
tot 7 februari. Jullie kunnen vrijblijvend de bevraging invullen via deze link
https://menukaart.limequery.com/687749?lang=nl. De ouderkoepels geven je mening, samen met die
van andere ouders, door aan de minister van Onderwijs en Vorming en de onderwijskoepels.

Ouderraad
De volgende online vergadering gaat door op maandag 1 maart 2021 om 20u15.
Wil je graag een vergadering bijwonen of heb je interesse om ons team te versterken?
Mail vrijblijvend naar ocwhei@gmail.com

Vooruitblik 2021-2022
-

Woensdag 29 september 2021: pedagogische studiedag
Woensdag 6 oktober 2021: lokale vrije dag
Vrijdag 12 november 2021: lokale vrije dag
Woensdag 17 november 2021: pedagogische studiedag
Woensdag 25 mei 2022: lokale vrije dag
Winkelomseheide 147 2440 Geel -
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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

DONDERDAG

11

VRIJDAG

12

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)

L1, L2: zwemmen
Dikketruiendag
Grootouderfeest L1, L2 Sportdag Axion
KO: Raf en Otje
L3, L4 Sportdag Axion
Carnaval op school

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

Krokusvakantie

Kunstkuur L1, L3

Bijenklas + flamingoklas: zwemmen
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Maart
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

1
2
3
4
5
6
7
8

DINSDAG

9

WOENSDAG

10

DONDERDAG

11

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG

12
13
14
15
16
17

DONDERDAG

18

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Ouderraad
L1, L2: zwemmen

Kunstkuur L5, L2

Klasgesprekken L1, L2, L3, L5

Kunstkuur L4

L1, L2: zwemmen
Klasgesprekken 3KO, Vlinderklas, Vissenklas
Klasgesprekken L4
Nationale pyjamadag
Toneel op school : Geluk ?
Vrije dag

Kunstkuur L5, L6

L1, L2: zwemmen
MOEV L1-L6 zwemmaraton

Kunstkuur L4, L3

Kunstkuur L1

Kunstkuur L6
MDO KO + LO

L1, L2: zwemmen

Kunstkuur L3, L2
Kunstkuur L4

L1, L2: zwemmen

Kunstkuur L2, L5
Kunstkuur L1

Paashaas op school
PAASVAKANTIE
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