Juni 2021

De Geluksvogels
Jaarthema 2020-2021

❖ Coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief:
❖ Coronamaatregelen

• 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.

- Activiteiten einde schooljaar

❖ Nieuwe schooluren 2021-2022
❖ Wijziging levensbeschouwelijk
vak

• Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste

❖ Laatste schooldagen: Vlaamse

voorzorgsmaatregelen (zie hieronder).

kermis

• Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht om binnen nog steeds een

mondmasker te dragen. Buiten hoeven de leerlingen geen mondmasker
meer te dragen als er geen intensief contact is. Dus vluchtige contacten
vormen geen probleem.
• We kunnen ondertussen een aantal uitstappen laten doorgaan,

waaronder ook schoolreizen.
o Donderdag 10 juni: L3, L4: sportdag De Leunen (sportdienst)
o Maandag 21 juni: kleuters – speeltuin Eindhout
o Dinsdag 22 juni: L1, L2 – sportdag De Bogaard (sportdienst)
o Donderdag 24 juni: L5, L6 – Sportdag Bel (sportdienst)
o Vrijdag 25 juni: L4, L5, L6 – schoolreis Bobbejaanland
o Maandag 28 juni: L1, L2, L3 – schoolreis Keiheuvel
o Maandag 28 juni: L6 – Sportdag Bel (scholengemeenschap)

❖ Wandelzoektochten
❖ Familienieuws
❖ Lege batterijen
❖ OVSG-toets en IOK-examen
❖ Zone 30 borden
❖ Wassewater: werken met hinder
❖ Vooruitblik 2021-2022
❖ Gezocht!
❖ Kalender
❖ Afzwaai 3KO en L6

❖ Nieuwe schooluren schooljaar 2021-2022
•
•
•
•

Vanaf 1 september 2021: start nieuwe schooluren.
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.
Op woensdag is de school uit om 12.20u. De schoolpoort sluit dan om 12.35u.

❖ 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. Nadien kan er niet meer veranderd worden.
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❖ Laatste schooldagen : Vlaamse kermis
Onze leerlingen hebben dit schooljaar veel leuke uitstappen moeten missen. We vonden dat het tijd was om
hier iets aan te doen! Daarom zorgen we voor een Vlaamse kermis op school.
Voor de kleuters is dat op dinsdag 29 juni en op woensdag 30 juni.
Voor de leerlingen van het lager is dat op woensdag 30 juni. We zorgen voor spelletjes als eendjes vissen, blikken
gooien, reuze mikado’s, sjoelbakken, en nog veel meer … en met dank aan Raf en Otje kunnen de kinderen ook
naar hartenlust springen op 2 springkastelen, 1 voor de kleuters en 1 voor de leerlingen van het lager onderwijs.
Op woensdag 30 juni trakteert het oudercomité alle leerlingen en juffen op een ijsje. De ijskar van Postel ijs komt
dan naar de school. Zo hopen we voor onze leerlingen nog op een fijne manier het schooljaar te kunnen
afsluiten.

❖ Wandelzoektochten
De werkgroep heeft 3 knappe wandelzoektochten uitgewerkt. Je kan
kiezen uit 3km, 6km en 9km. Je kan de wandelingen afleggen vanaf 1
juni tot en met 30 augustus.
Zoek de foto’s, zet ze in de juiste volgorde en maak kans op een mooie
prijs.
Deelnameformulieren zijn te koop voor 5€ bij toerisme Geel (VVV) en
bij lokale handelaars in Winkelomheide. Tot eind juni zijn de
formulieren ook te koop op het secretariaat van de school. Met je
deelname steun je de school.
We sparen o.a. voor nieuwe kleuterfietsjes en een rustig plaatsje op de
speelplaats van de lagere school.

❖ Familienieuws
De ooievaar kwam langs en bracht:
•

Janne, zusje van Rune (Bijenklas) en Clara Van Meer (Vissenklas)

•

Noemie, zusje van Nathan Debowski (Kikkerklas)

•

Ryan, broertje van Thibeau Daems (Vlinderklas)

Wij wensen Rune, Clara, Nathan, Thibeau en hun gezinnen veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis.

❖ 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.
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❖ OVSG-toets en IOK-examen
In het kader van kwaliteitszorg op school doen we mee aan de OVSG-toets en het IOK-examen.
De OVSG-toets is een “toetsenpakket” voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Dit bestaat uit schriftelijke,
mondelinge en praktische proeven over verschillende leergebieden. Elk jaar maakt een team van medewerkers
van onze onderwijskoepel OVSG, een nieuwe toets rond een centraal thema.
Het is een methode-onafhankelijke toets ➔ Deze toets staat dus los van de leerboeken die de scholen
gebruiken. Kinderen hoeven er niet voor te ‘studeren’. De OVSG-toets test de eindtermen die de leerlingen
moeten bereiken op het einde van de basisschool. De scholen gebruiken de resultaten van deze toets om na te
gaan hoe ze het doen in vergelijking met het Vlaams gemiddelde en in vergelijking met zichzelf over een periode
van verschillende jaren. Als ze opmerkelijke dingen zien, zullen de scholen er acties aan gaan koppelen om zo
hun kwaliteit te verhogen.
Het IOK-examen doet ongeveer hetzelfde als de OVSG-toets maar beperkt zich tot één leergebied in de kijker.
Dit schooljaar is dat het domein begrijpend lezen van het leergebied Nederlands. Het IOK-examen wordt
afgenomen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar. Het zesde doet deze proef niet meer mee omdat het
leergebied ook al in de OVSG-toets zit.
Het leergebied in de kijker kunnen we dan van L1 tot en met L6 opvolgen.
Belangrijk om te vermelden is dat de individuele scores op deze OVSG-toetsen en de IOK-examens niet
representatief zijn. Het heeft geen invloed op de eindresultaten van de leerlingen. We weten nadien wel hoe we
het als klas en als school doen in vergelijking met andere klassen/scholen/Vlaams gemiddelde, … Op basis
daarvan weten wat we goed doen in onze werking en waar we nog meer aandacht aan moeten besteden.

❖ Zone dertig borden
Samen met de nieuwbouw en de verbouwingen veranderde ook onze schoolomgeving. Zo
hebben we al extra zebrapaden gekregen, een stoep in de Wassewater, is de octopuspaal
verplaatst en nu…sneller dan verwacht, zijn de zone 30 borden verplaatst. De start van de
werken kwam als een verrassing maar we zijn er uiteraard heel blij mee. Zo is onze
schoolomgeving weer wat veiliger geworden!

❖ Wassewater: wegenwerken met hinder
Van 14 juni tot en met 5 juli legt stad Geel een stoep aan in Wassewater. De werken worden in 2 fases
uitgevoerd en brengen hinder met zich mee:
•
•
•

1e fase: Wassewater van Winkelomseheide tot en met Vroente
2e fase: Wassewater van Vroente tot Gemeenteheide
Tijdens de 2 fases wordt enkelrichting ingevoerd. Je kunt Wassewater
inrijden via Winkelomseheide en uitrijden via Gemeenteheide.
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❖ Vooruitblik 2021-2022
Lokale verlofdagen = iedereen is vrij
-

Woensdag 6 oktober 2021
Vrijdag 12 november 2021
Vrijdagnamiddag 24 december 2021
Woensdag 25 mei 2022

Pedagogische studiedagen = leerlingen zijn thuis, leerkrachten krijgen bijscholing
-

Woensdag 29 september 2021
Woensdag 17 november 2021
Woensdag 26 januari 2022

Infoavonden (onder voorbehoud)
-

Kleuterschool: dinsdag 7 september 2021
Lagere school: donderdag 9 september 2021

Zwemmen
-

3KO: donderdagvoormiddag van 8/11/2021 – 01/04/2022
L1, L2: dinsdagvoormiddag van 8/11/2021 – 01/04/2022
L3, L4, L5, L6: dinsdagvoormiddag van 13/09/2021 – 29/10/2021 en van 18/04/2022-30/06/2022

❖ Gezocht
-

Middagtoezichter kleuterschool. Ben je iemand die
o op een kindvriendelijke manier de kinderen kan begeleiden tijdens het eten
o toezicht kan doen op de speelplaats
o vrij is tussen 12.20u en 13.20u
Dan mag je contact opnemen met de school. Voor het middagtoezicht is een vergoeding voorzien.

-

Vrijwillig gemachtigd toezichter om het nog veiliger te maken in de schoolomgeving. Wil je dat graag doen
of ken je iemand die dit wil doen voor 1 of meerdere dagen? Dan mag je een seintje geven aan de school.
Deze toezichter wordt aan school verwacht van 15.10-15.35u.

-

Handige Harry’s of Henrietta’s: om mee na te denken over het rustige plaatsje op de speelplaats van de
lagere school en het mee te helpen maken. Dit is een project waar we volgend schooljaar mee willen
starten.
Zwembroeken en zwempakken van maat 134 tot 176 in goede staat om reservezwemzakken te maken.

-

Enkele tweedehands kinderfietsen in goede staat om aan de school te schenken. Deze
zouden we op school willen gebruiken om bij de fietsbehendigheid oefenkansen te bieden
aan leerlingen die zelf geen fiets hebben.
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1 juli

L6: Start OVSG-toetsen
L3, L4: zwemmen
Kunstkuur L2, L5
CLB: medisch schooltoezicht L6
Vissenklas, Vlinderklas, Flamingoklas, Bijenklas, L1: Wat is er aan de hand in
Viesvuilland?
L5, L6: zwemmen
Kunstkuur L4

KO Speeltuin Eindhout
L3, L4: zwemmen
Kunstkuur L6
L1, L2 Sportdag Bogaard (sportdienst)
CLB: onderzoek afwezige kleuters Vissenklas en Vlinderklas
L5, L6: Sportdag Bel (sportdienst)
L4,L5,L6 Pennenzakkenrock
L1,L2,L3 Speeltuin Meerhout
L4, L5, L6: Schoolreis Bobbejaanland
Rapport mee naar huis

L1, L2, L3: Schoolreis Keiheuvel Balen
Bijenklas en Flamingoklas: zwemmen
L6 Sportdag (SG)
KO: Vlaamse kermis op school
Afzwaai 3KO & L6
KO + LO: Vlaamse kermis op school
Start zomervakantie

De afzwaai van 3 KO en L6 zal er dit schooljaar anders uitzien dan de andere jaren maar daarom niet minder leuk
voor de leerlingen. De Flamingo’s en de Bijen genieten op dinsdag 29/06 al van de Vlaamse kermis maar blijven
extra lang op school. Ze eten na schooltijd nog frietjes en een curryworst, ze gaan op verkenning/zoektocht door
de school en spelen nog leuke spelletjes. Ook het springkasteel is er dan exclusief voor hen. Om 19u sluiten we
deze dag af en mogen de ouders de leerlingen komen ophalen. De kleuters springen dan symbolisch door de
kleuterpoort om hun kleutertijd achter zich te laten. Op woensdagochtend worden de kleuters dan weer vroeger
op school verwacht voor een ontbijt op school.
De leerlingen van L6 hebben gekozen voor allerhande leuke activiteiten op dinsdag 29/06. Ze hebben zelf hun
hapjeslijst gemaakt voor de hele dag en ’s middags hebben ze gekozen voor hotdogs. Na schooltijd blijven de
leerlingen van het zesde ook wat langer en mogen ze het grote springkasteel (hindernissenparcours) al uittesten.
Terwijl kunnen ze nog genieten van gefrituurde hapjes en een drankje. Tegen 17.30u trekken ze de deur achter
zich dicht. De leerlingen krijgen nog een feestpakketje mee naar huis om samen met hun ouders te klinken op het
einde van hun carrière op de lagere school.
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