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NOVEMBER

Jaarthema: Gezond en blij in de Hei!
De dagen worden donkerder, wees extra zichtbaar!
Nu het langer donker is, moeten we ervoor zorgen dat we goed zichtbaar zijn in het verkeer. Draag elke dag je fluovestje
om je te verplaatsen van en naar school, maar ook als je gaat wandelen, fietsen,… Zorgen jullie er samen met ons voor
dat de leerlingen goed opvallen in het verkeer?
In december maken we het op school supergezellig en kijken we samen met de leerlingen uit naar de verschillende
feestdagen.

Geen school ➔

11/11
12/11
17/11

Coronamaatregelen
•

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker op school.

o Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
•

Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun
klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen
(en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

•

De preventieadviseur of het lokaal bestuur kan de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren
en/of extra maatregelen nemen, als de lokale situatie hierom vraagt.

•

We blijven inzetten op ventilatie en handen wassen.

•

Oudercontacten gaan bij voorkeur digitaal door. Bij fysieke oudercontacten is het mondmasker verplicht.

•

De aanwezigheid van derden op school wordt beperkt. Zij dragen steeds een mondmasker.

Welkom nieuwe leerlingen

Vervaldag factuur schoolrekening

Na de herfstvakantie heten we onze nieuwe instappertjes
van harte welkom. We hopen dat ze zich, samen met hun
ouders, snel thuis zullen voelen op onze school.

De vervaldag voor de betaling van de eerste
schoolfactuur was tijdens de herfstvakantie.

In de Kikkerklas komen deze nieuwe vriendjes erbij:
Felien, Len en Felix.

Als je geen domiciliëring heeft, betaal dan zeker op tijd
om extra kosten (van de deurwaarder) te vermijden.

In de Vlinderklas staan er extra stoeltjes klaar voor Roel,
Lars, Leo en Amelie.

Als je nog graag een domiciliëring wil, zal onze
secretaresse, Ilse, dit graag voor jullie in orde brengen.
Je mag haar de vraag mailen samen met jouw
rekeningnummer, zij doet dan het nodige.

1ste Rapport na de herfstvakantie

Activiteiten van de ouderraad

Op dinsdag 09/11/2021 krijgen alle kinderen van de
lagere school hun rapport mee naar huis.

De eerste activiteit van de ouderraad is afgerond. De
appeltjes en de peren hebben gesmaakt!

We vragen jullie om dit te ondertekenen en terug mee
naar school te brengen. Als je vragen hebt bij het rapport,
mag je de juf altijd contacteren.

De volgende activiteiten zijn:

Nu is er enkel voor de kinderen van het 1ste leerjaar een
ouderavond. Hiervoor kregen de ouders een persoonlijke
uitnodiging via smartschool.
Voor de andere leerlingen zal het eerste oudercontact er
na de kerstvakantie zijn.
Het rapport ziet er vanaf nu ook anders uit. We hebben 3
jaar gewerkt aan breed evalueren en rapporteren en het
rapport was het sluitstuk van het traject. Bij het rapport
vinden jullie meer verduidelijking maar we denken dat
het nu duidelijker en beter leesbaar zal zijn.

➢ Pizza- en pastaverkoop vanaf 4 december
➔Afhalen op 14 januari
➢ Wafelverkoop vanaf 25 februari
➔ Afhalen op 25 maart
De centjes gaan altijd terug naar de kinderen. Zo
kunnen we hen af en toe eens verrassen met iets
lekkers of sparen voor educatieve, duurzame
materialen voor de leerlingen.

SBS Winkelomheide is een gezonde, sportieve en milieubewuste school
Bebat

Geef brooddozen, koekendozen en
drinkbussen een naam!

Op school sparen we nog
steeds lege batterijen. Per
Er blijft nog steeds veel te veel op school achter. Zorg er
kilo ingeleverde batterijen
aub voor dat alle doosjes die je meegeeft voorzien zijn van
krijgen we als school punten.
een naam! De doosjes zullen jullie dankbaar zijn.
Dus als jullie nog lege batterijen
hebben, geef ze dan zeker mee naar school! Zo maken we
de leerlingen attent op het belang van recyclage en
respect voor de natuur.
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Operatie proper - Mooimakers
We vinden een propere school en schoolomgeving super belangrijk. Daarom zetten we er nog extra op in met
het project Operatie proper. We dienden een actieplan in en dit werd goedgekeurd ! We kozen 8 actiepunten
waar we dit schooljaar hard aan gaan werken. We vragen hiervoor het engagement van al onze leerlingen,
leerkrachten en ook van jullie, ouders, want samen houden we onze school en schoolomgeving proper.
Dit zijn onze actiepunten :
1 Engagementsverklaring Onze school laat een engagementsverklaring ondertekenen door alle personeelsleden en leerlingen,
en geeft die een prominente plaats in de school.
2 Schoolpolis

Op onze school zijn de leerlingen en leerkrachten verzekerd via de schoolpolis wanneer ze buiten de
schoolmuren zwerfvuil opruimen.

3 Opruimen binnen de
school

Onze school stelt een structurele beurtrol op voor leerlingen, leerkrachten en andere partners om
over de verschillende graden heen minstens wekelijks het zwerfvuil op de eigen schoolterreinen op
te ruimen.

4 Opruimen in
schoolomgeving

Onze school stelt een planning op om met leerlingen en leerkrachten over de verschillende graden
heen minstens elke maand het zwerfvuil in (een deel van) de aanpalende straten rond de school op
te ruimen.

5 Herbruikbaar materiaal Onze school verplicht het gebruik van herbruikbare brooddozen, drinkbussen en koekjes- en
fruitdozen bij leerlingen en personeel.
6 Metingen

Onze school meet minstens elk trimester de hoeveelheid zwerfvuil op verschillende doelplaatsen
binnen de schoolmuren en vergelijkt de resultaten samen met leerlingen en leerkrachten.

7 Themalessen

Onze school organiseert in elke graad themalessen rond de zwerfvuilproblematiek.

8 Communicatie

Onze school communiceert (minstens) maandelijks over ons zwerfvuilengagement via onze
communicatiekanalen.

Sport beweegt je school – Prijsje gewonnen!
Sport vinden we op school heel belangrijk. Het maakt deel
uit van ons pedagogisch project. In het kader van ‘breng je
sportclub naar school’ gaven verschillende sportclubs een
initiatie op school. Die werden door de leerlingen warm
onthaald en zeker voor herhaling vatbaar gevonden door
de integrale leerlingenraad. Onze turnjuf Hilde maakte een
filmpje van onze sportieve prestaties en stuurde dat door
naar de sportdienst. Dit leverde onze school een mooie
prijs op van 110€ voor sport & spelmateriaal.
We hebben alvast goede klasballen aangekocht voor
onze leerlingen!

Bike to school
We zijn goed bezig!
Op dit moment doen er al 103 leerlingen mee. We volgen
op hoeveel we fietsen, wandelen en hoeveel CO² we
uitsparen. Onze resultaten tot nu toe:
1747km
1129km

CO² besparing 562kg

Speelgoedinzamelactie op zaterdag 13 november
Net als vorig jaar organiseert KWB Holven in samenwerking met Huis van het Kind Geel Laakdal Meerhout een
speelgoedinzamelactie voor gezinnen die het wat moeilijker hebben. Op zaterdag 13 november van 9 tot 13 uur kun je in zaal
Holvenia (Kapelstraat, Geel) speelgoed binnen brengen. Het gaat om speelgoed voor 0- tot 18-jarigen (geen knuffels) dat nog in
goede staat is. Geef je speelgoed een tweede leven en maak kinderen blij! Lees meer
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Helm op, Fluo Top
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VERKEER - Woordje van onze wijkagent, Yves Helsen
Beste ouder,
Ik stel vast dat de overgrote meerderheid inspanningen levert aan de school om zich te houden aan de wegcode om
zo mee te zorgen voor een veilige schoolomgeving. Het mondmasker wordt goed gedragen, er wordt nog zelden op
de verhoogde berm, voor het zebrapad, op het trottoir, in tegengestelde richting, geparkeerd. Ik kan hieruit
concluderen dat jullie bezorgd zijn om de veiligheid van jullie kind/kleinkind.
Ik merk op dat er nog één groot werkpunt is aan de schoolomgeving aan het kruispunt WassewaterVroente. Vermoedelijk zijn de meeste bestuurders zich hier niet van bewust. Er geldt een algemeen stilstaan-en
parkeerverbod in de nabijheid van kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen
rand van de dwarsrijbaan. Anders gezegd, kruispunten dienen volledig vrij te blijven.
Anders dienen bestuurders hier van ver van hun rijlijn af te wijken en creëren hier een smalle en gevaarlijke
doorgang voor andere weggebruikers die het kruispunt dienen over te rijden.
Jullie zullen zelf vaststellen dat de verkeerssituatie al veiliger zal worden als er niemand op of aan het kruispunt
parkeert.
Zouden jullie hier aub in de toekomst rekening mee kunnen houden.
Om dit te verduidelijken staat hieronder nog een plannetje van de verkeerssituatie.
Alle rode auto’s op het plan staan verkeerd geparkeerd!
Alvast bedankt!
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INP. HELSEN Y.
Wijkteam Meerhout - Wijk Winkelomseheide-Stelen
PZ Geel-Laakdal-Meerhout
Gasthuisstraat 28, 2450 Meerhout
Tel.: 014/57.01.22
Gsm: 0478/75.95.53
Email: yves.helsen@police.belgium.eu

Stilstaan- en parkeerverbod

m

Binnen de
Bebouwde
kom op
verhoogde
berm.

<3m

Stilstaan- en parkeerverbod

Vrije doorgang
< 3m

5m

5m

5m
Wassewater

5m

Links ten
opzichte
van de
rijrichting.

Op minder dan 5 meter
van de verlenging van de
naastbijgelegen rand van
de dwarsrijbaan.

Op < 5m van een
oversteekplaats voor
voetgangers.

Stedelijke Basisschool Winkelomheide
Winkelomseheide 147 2440 Geel
014/56.65.00 – sbs.winkelom@geel.be

November
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

1
2
3
4
5
6
7
8

DINSDAG

9

WOENSDAG

10

Allerheiligen

Ouderraad 20.15u
L1, L2 : zwemmen
L3: workshop Veilig Online
Moev: Unihockey 3de graad

DONDERDAG 11

Vrije dag (Wapenstilstand)

VRIJDAG

12

Vrije dag (facultatieve verlofdag)

ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG

13
14
15
16

L1, L2 : zwemmen

WOENSDAG

17

Pedagogische studiedag

DONDERDAG 18
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

19
20
21
22

DINSDAG

23

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG

24
25
26
27
28
29
30

L4, L5: Plattelandsklassen
L4, L5: Plattelandsklassen
L1, L2 : zwemmen
L4, L5: Plattelandsklassen
Bijenklas : zwemmen

L5, L6: de Werft voorstelling: 'De jongen van de glasfabriek'
L1, L2 : zwemmen
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December
WOENSDAG 1
DONDERDAG 2
VRIJDAG

3

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

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ZATERDAG

18

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

19
20
21
22
23
24

ZATERDAG

25

Sint op school
Start verkoop pizza en pasta

L1: de Werft voorstelling: ‘Ook de Sint steekt zijn vinger in de lucht!’
L1, L2 : zwemmen
Bijenklas : zwemmen

L1, L2 : zwemmen

L1, L2 : zwemmen
Bijenklas : zwemmen
Namiddag ➔ geen school

START KERSTVAKANTIE
Kerstmis

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

26
27
28
29
30
31

Kerstvakantie

Stedelijke Basisschool Winkelomheide
Winkelomseheide 147 2440 Geel
014/56.65.00 – sbs.winkelom@geel.be

