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De Geluksvogels
Jaarthema 2020-2021

❖ Coronamaatregelen blijven hetzelfde
•

•

•

In deze nieuwsbrief:

We volgen altijd de richtlijnen van Agodi. Telkens als er een veiligheidsraad
is, volgen we spannend af wat er voor het onderwijsveld beslist wordt. De
richtlijnen zijn voor het basisonderwijs, tegenover de vorige nieuwsbrief,
niet veranderd.
In de richtlijnen van Agodi staat nog steeds dat we de klasgroepen zoveel
mogelijk moeten scheiden. Om het op school goed te kunnen organiseren
spelen we met alle klasgroepen tegelijk maar met enkele klasgroepen per
zone. Zo houden we de klasgroepen maximaal gescheiden maar kunnen ze
toch nog samen spelen.
Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale
alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is om de
lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden. Die inschatting
maakt de school zelf in samenspraak met de preventieadviseur. In onze
school zijn ondersteuners en externe leerkrachten toegelaten.
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•

Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen (zie hieronder).

•

Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen altijd; buiten als de
afstand niet kan worden gerespecteerd. Tijdens de speeltijden dragen we het mondmasker ook.

•

We blijven natuurlijk ook de andere veiligheidsmaatregelen volgen die gelden voor het basisonderwijs.

•

Daguitstappen mogen ook binnen plaatsvinden (bv. museumbezoek), op voorwaarde dat de uitstap en
het vervoer (geen openbaar vervoer) binnen de klasgroep wordt georganiseerd en na risicoanalyse van de
preventieadviseur van de school. We kunnen sommige uitstappen laten doorgaan maar de schoolreizen
met alle klassen tegelijk zijn op dit moment dus nog niet haalbaar.

❖ Welkom nieuwe kleuters
Na Hemelvaart staan er weer enkele extra stoeltjes klaar in de Kikkerklas
voor onze nieuwe vriendjes Dahlïa en Bo. In september verwelkomen we
dan nog Stig, Flo en Zakaria.
We hopen dat onze nieuwe leerlingen, en hun ouders, zich snel thuis zullen
voelen op de school.
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❖ Wijziging levensbeschouwelijk vak
Wil je naar volgend schooljaar een andere godsdienstkeuze maken? Vraag dan tijdig via het secretariaat naar een
formulier. Dit moet VOOR 30/06/2021 ingevuld en ondertekend in ons bezit te zijn. Enkel dan kan de wijziging
doorgaan.

❖ Betaling Project sport op school op de schoolrekening
De sportdienst zorgt voor de zwemlessen en voor een sportdag voor elke klas. De betaling van deze
activiteiten gebeurt op de schoolrekening. Aangezien er sommige activiteiten niet zijn doorgegaan, zullen
de schoolrekeningen van de verschillende klassen tijdens de komende periode verschillen. De eerste schijf
werd al aangerekend bij de start van het schooljaar.
Normale werking (zonder Corona)➔ werking tijdens corona
➢ Dit extra sportaanbod door de Geelse Sportdienst kost € 31,50 voor L1 t.e.m. L5. Voor L1 t.e.m. L5
wordt het bedrag van €31,50 in 3 schijven van €10,50 aangerekend op de schoolrekening.
De eerste schijf werd al aangerekend. Schijf 2 staat op de volgende rekening. Schijf 3 zal bij sommige
klassen niet meer aangerekend worden omdat bepaalde klassen veel activiteiten niet hebben kunnen
doen. Voor andere klassen is schijf 3 minder dan €10.50, als er bijvoorbeeld maar 1 activiteit niet kon
doorgaan.
➢ In L6 wordt het zwemmen niet aangerekend omdat kinderen in hun schoolcarrière recht hebben op
één jaar gratis zwemmen. In L6 worden dus enkel de sportactiviteiten aangerekend namelijk € 10,50.
L6 betaald in één keer €10,50. Voor deze klas werd de eerste schijf aangerekend in het begin van het
schooljaar.
➢ De oudste kleuters gaan 10 keer zwemmen en daar is de totale kost € 13. Het bedrag voor 3 KO wordt
in 2 schijven van €6,50 op de schoolrekening aangerekend. Schijf 2 staat op de huidige rekening.

❖ Fotograaf 21 mei
Op 21 mei komt de fotograaf nog eens naar onze school.
Welke foto’s worden gemaakt?
• klasfoto’s van alle klassen
• kleutertjes van de instapklas die nog niet gefotografeerd werden
o individuele foto’s van jullie kinderen
o foto van broertjes en zusjes samen
• kinderen die bij de vorige fotosessie afwezig waren
Voor de bestellingen werken we opnieuw helemaal digitaal. Jullie krijgen een briefje mee met een code en met die
code kan je de foto’s online bekijken en bestellen. De kwaliteit van de foto op dat briefje is niet de kwaliteit van de
echte foto’s. Dit is op gewoon papier gedrukt met weinig inkt. Alle bestellingen worden op school geleverd en wij
geven ze met de kinderen mee naar huis.
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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 nog enkele dagen 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.

❖ Geen schoolfeest, wel wandelzoektochten en tombola
Dit schooljaar heeft Corona ervoor gezorgd dat we nog geen schoolfeest kunnen doen. Zowel voor het
schoolteam als voor het oudercomité een uitdaging om andere activiteiten te voorzien om zo voor een extra
centje te zorgen.
De werkgroep schoolfeest is aan de slag gegaan om alternatieve activiteiten te bedenken. De
wandelzoektochten krijgen stilaan vorm en zullen in de loop van juni klaar zijn. Het plan is om 3 zoektochten te
maken met verschillende afstanden. Zo is er voor iedereen wel een haalbare zoektocht. We zouden de
zoektochten graag willen verkopen via lokale handelaars en de VVV van Geel. De contacten moeten we nog
verder leggen. De zoektochten kunnen dan tijdens de grote vakantie gedaan worden. Bij de start van het
nieuwe schooljaar zullen we een onschuldige kinderhand dan de winnaar laten trekken uit de juiste
inzendingen. We zullen jullie snel verder op de hoogte brengen.
Het oudercomité is ook creatief aan de slag gegaan. Tijdens de volgende maand zullen ze een tombola
organiseren. Er zijn al veel mooie prijsjes geschonken door handelaars uit de buurt. Ook over deze leuke actie
zullen jullie snel meer informatie krijgen.

❖ Familienieuws
De ooievaar kwam langs en bracht:
•

Mats, broertje van Lenn Lannoeye (Kikkerklas)

•

Guus, broertje van Willem Lemmens (L1)

•

Daan, kleinzoon van juf Lieve Cuyvers (juf kleuterturnen)

Wij wensen Lenn en Willem en hun gezin veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis en juf Lieve veel fijne
momenten met haar kleinzoon.
We leven heel erg mee met de familie van:
• Juf Karen (RKG) bij het overlijden van haar oma.

❖ Vero : verkeerseducatieve route voor leerlingen L6
De bedoeling is dat kinderen vertrouwd geraken met het verkeer, en er veilig en zelfstandig aan kunnen
deelnemen als fietser. In Geel centrum zijn drie routes uitgewerkt, die jullie kunnen terugvinden in de digitale
brochure. Deze routes zijn ook bewegwijzerd. De bewegwijzering is al aanwezig, en blijft daar hangen tot het
einde van de zomer. Dat geeft kinderen de mogelijkheid om met hun ouders te oefenen, gedurende de mooiere
maanden. Zeker een aanrader voor leerlingen die in Geel naar de grote school gaan!
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❖ Nieuwe schooluren stedelijke scholen Geel schooljaar 2021-2022
 In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie meer uitleg over deze wijziging.
•
•
•

Vanaf 1 september 2021 zullen we onderstaande schooluren hanteren. Dit uurrooster geldt voor elke
schooldag. Enkel op woensdag eindigen de lessen voor de middagpauze.
De les start dagelijks om 8u45. Vanaf 8u30 kan je kind al op de school terecht.
De school eindigt om 15u15. De schoolpoort sluit om 15u30.
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Mei
VRIJDAG

7

ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

8
9
10

DINSDAG

11

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

12
13
14
15
16

MAANDAG

17

DINSDAG

18

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

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

Inspectie – ondersteunend bezoek thema leerlingenbegeleiding
Oudercontacten
Vormsel
L2: Expeditie Ware Ware 12u-16.30u
L1: Expeditie Ware Ware 8u – 12.30u
L5, L6: zwemmen
Schoolreis KO

Plattelandsklassen L3 + L4
Kunstkuur L2, L3
Plattelandsklassen L3 + L4
Plattelandsklassen L3 + L4

O.L.H. Hemelvaart
Brugdag

Flamingoklas & Bijenklas: Expeditie Ware Ware: 8u-12.30u
Instapdag nieuwe kleuters
L3, L4: zwemmen
Kunstkuur L2, L3
L5, L6: zwemmen
Fotograaf instappers + klasfoto’s
Pinksteren
Pinkstermaandag
Schoolreis LO : Toverland?
L5, L6: zwemmen

Kunstkuur L4

Kunstkuur kleuters
Kunstkuur L6

De schoolreis naar Toverland (lager onderwijs) en het Olens Koetje (kleuterschool) kan niet
doorgaan. We bekijken nog andere mogelijkheden. Het is belangrijk om in het achterhoofd te
houden dat de strengste regelgeving telt. Als jullie met het gezin gaan, tellen de regels van
onderwijs niet. Gaan we met de klas, dan moeten we de regels van Agodi volgen. Dus per
klasbubbel blijven, mondmaskers constant dragen (L5 en L6), aparte bussen inleggen, …
We doen wat we kunnen, maar het is soms niet gemakkelijk.
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Juni
DINSDAG
WOENSDAG

1
2

DONDERDAG

3

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

4
5
6
7

DINSDAG

8

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

9
10
11
12
13

MAANDAG

14

DINSDAG

15

WOENSDAG

16

DONDERDAG

17

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

18
19
20
21

DINSDAG

22

WOENSDAG

23

DONDERDAG

24

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

25
26
27
28

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

L3, L4: zwemmen

Kunstkuur L5, L4

L5, L6: zwemmen
Klasgesprekken L1, L2, L3, L5

Kunstkuur L1

L3, L4: zwemmen
Klasgesprekken Vlinderklas, Vissenklas, 3KO
Klasgesprek L4
L5, L6: zwemmen

Ouderraad 20.15u
Kunstkuur L1, L3

Kunstkuur L6

Vissenklas, Vlinderklas, Flamingoklas, Bijenklas, L1, L2: Wat is er aan de hand in
Viesvuilland?
L6: OVSG-toets
L3, L4: zwemmen
Kunstkuur L2, L5
L6: OVSG-toets
L6: OVSG-toets
L5, L6: zwemmen
Kunstkuur L4
Bijenklas en Flamingoklas: zwemmen

KO Speeltuin Eindhout
L3, L4: zwemmen
L1,L2 Sportdag Bogaard?

Kunstkuur L5, L6

L4,L5,L6 Pennenzakkenrock
L1,L2,L3 Speeltuin Meerhout
Rapport mee naar huis

L6 Sportdag (SG)?

29
30
1 juli

Afzwaai 3KO & L6 (meer info volgt nog)
Start zomervakantie
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