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Welkom terug op school !
De vakantie is weer achter de rug. De zon heeft ons de afgelopen maanden op veel warmte getrakteerd. De leerlingen
zagen er vandaag allemaal uitgerust uit, klaar om aan een nieuw schooljaar te beginnen. We startten voor het eerst
sinds jaren zonder coronamaatregelen en ook dat maakt ons blij. We zijn klaar voor een spetterend schooljaar, vol
nieuwe avonturen en uitdagingen. Welkom terug allemaal!

Infoavonden
Kleuterschool: dinsdag 6 september 2022 - 19u
Lagere school: donderdag 8 september 2022 - 19u

Bij de start van het nieuwe schooljaar nodigen we graag de ouders uit op de school. In de klas waar jouw kind
zit, krijg je van de leerkracht informatie over de concrete klaswerking. Jullie mogen binnenkomen langs de
poorten aan de trage weg.

Schooluren

Te laat op school?

Leerlingen die te laat komen, komen langs het
Start van de les : 8u45. Poort open: van 8u30 tot
secretariaat binnen. (Winkelomseheide 147). De
8.45u.
poorten zijn om 8.45u op slot.
Einde van de les : 15u15. Poort dicht: 15u30.
Einde van de les op woensdag : 12.20u. Poort dicht:
12.35u.
De poorten zijn tijdens de schooldag op slot. Dit doen
we voor de veiligheid van de leerlingen en om te
weten wie er in school rondloopt. Wie tijdens de
schooluren in school wil binnenkomen, komt langs
het secretariaat. Daar verwelkomen we de mensen en
zorgen ervoor dat iedereen zo snel mogelijk geholpen
wordt.

Leerlingen die de school verlaten
tijdens de schooluren? (vb. bij ziekte,
afspraken bij dokter,…)

De leerlingen worden afgehaald aan het secretariaat.

Naschoolse opvang op school van
15.30 - 17.00u
De opvang voor de leerlingen is in de refter en op de
kleuterspeelplaats. Als je de kinderen komt ophalen,
bel je enkele minuten ervoor naar juf Sindy,
0498/17.14.30. De kinderen maken zich dan klaar en
worden naar het kleine poortje aan de trage weg
gebracht. Sla het nummer dus zeker op in je gsm!

Jaarthema 2022-2023:
WE ZIJN DE ROTZOOI BEU, WE
WERKEN AAN EEN BETER MILIEU!

SBS Winkelomheide is een gezonde, sportieve en milieubewuste school
Wij drinken water op school
Frisdranken zoals cola, fanta, sprite, fruitsap, chocomelk, fristi... zijn op onze school verboden. We vragen
om enkel nog water in de drinkbus mee te geven. Op school kunnen de kinderen hun drinkbus altijd
bijvullen. We hebben samen met de andere Geelse scholen het watercharter ondertekend. Dat betekent
dat we geen andere dranken meer toelaten. Airup of suikervrije siroop in het water mag nog wel.

Afvalarme school ➔ geen verpakkingen meer op school
Voor koekjes en boterhammen gebruiken we een koekjesdoos en een brooddoos. Kies voor koekjes
zonder plastic verpakking of verwijder de verpakking voor je de koekjes in het doosje steekt. Dit is beter
voor het milieu dan alle plastic verpakkingen. Alle verpakkingen worden terug meegegeven naar huis.

Woensdag ➔ fruit- en groentendag = alleen maar fruit of groenten
We blijven fruit op school aanmoedigen. Fruit is een absolute must op het dagelijkse menu van opgroeiende
kinderen. Op woensdag nemen we geen koekjes mee naar de school. We vragen aan de ouders om de leerlingen op
woensdag, ‘fruit- en groentendag’, geen koek mee naar school te geven, enkel fruit of groenten.

Verkeersvrije dag
Op vrijdag 16 september is het Verkeersvrije dag ‘STRAPDAG’. De Kemeldijk wordt gedeeltelijk verkeersvrij
gemaakt en de hele dag zijn er activiteiten voor de leerlingen. Neem die dag dus zeker de fiets (loopfiets of step
voor de allerkleinsten) om er een fijne actieve dag van te maken.

Bebat
Op school sparen we nog steeds lege batterijen. Per kilo
ingeleverde batterijen krijgen we als school punten. 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.

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

Geef brooddozen, koekendozen en
drinkbussen een naam!
Elke dag raken heel wat brooddozen, koekendozen,
fruitdozen, drinkbussen en kledingstukken hun baasje
kwijt! Na twee weken puilt de bak met gevonden
voorwerpen al uit. Schrijf nu al op elk doosje dat mee
naar school gaat de naam van jouw kind. De doosjes
zullen jullie dankbaar zijn.

Bike2school
Want echte helden fietsen of wandelen naar school
Sinds vorig schooljaar doen we mee met Bike2School. Ben je een echte fietser of woon je vlak bij school en
wandel je of step je af en toe? Dan worden jouw inspanningen extra beloond, want echte helden fietsen of
wandelen toch naar school?!
Fiets, wandel of step en verdien bucks!
Je kan virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke keer je met de fiets, met de step of te voet naar school komt.
Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas en een scanner aan de schoolpoort zorgen ervoor dat elke
ochtend dat je naar school stapt, stept of fietst je bucks kan verdienen. Je kan de bucks uitgeven met je
eigen persoonlijke bike2school betaalkaart die je samen met je tag van de school krijgt.
Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze uitgeven bij deelnemende lokale handelaars voor een
waarde van 10 cent per buck. Als je 2 dagen duurzaam naar school komt krijg je 1 buck, of 0,10 euro.
Sommige weken kan je zelfs dubbele punten verdienen!
Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet mee? Aarzel dan niet in om in te schrijven. Als
je vorig jaar al mee deed dan kan je met je tag en betaalkaart gewoon verder sparen. Ben je je tag
verloren? Laat snel iets weten aan je school om een nieuwe tag te krijgen en opnieuw te sparen. Wil je
graag nog wat meer informatie, neem dan een kijkje op www.iok.be/bike2school.
Volgende week krijgen jullie de brieven mee om je in te schrijven voor dit leuke project.
Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Verkeer
Alle lagere scholen in Geel krijgen thermoplasten op de weg. Onze school is aan de beurt in het tweede
semester. Zo zullen de schoolomgevingen beter zichtbaar worden voor de weggebruikers en kunnen we de
schoolzone zo beter afbakenen.
De thermoplasten worden geplaatst over de hele breedte van de straat, in de rijrichting van het
gemotoriseerd verkeer. Dit als een waarschuwing dat weggebruikers een schoolomgeving naderen.
De thermoplasten bestaan uit enkele vierkante, gekleurde blokken die de verschillende lagen van de
schoolomgeving voorstellen: groen, beweging, mobiliteit, participatie en ontmoeting. Daarbij hoort een blok
met ‘30’ en het woord ‘school’ duidelijk leesbaar op de weg. Zo wordt onze schoolomgeving nog veiliger.
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ONZE SCHOOL
Team kleuterschool
In de kleuterschool hebben we dit schooljaar 4 klassen. We werken met 2 combiklassen bij de leerlingen
van geboortejaar °2019 en °2020, de Kikkerklas en de Vlinderklas. In de combiklassen zullen de leerlingen
van deze leeftijden gemengd worden. We doen dat op een objectieve manier. We maken 2 lijsten, 1 met
jongens en 1 met meisjes. We rangschikken de leerlingen volgens geboortedatum en spreiden ze dan over
de twee klassen. De leerlingen die vorig schooljaar in een van beide klassen zaten, wisselen van juf. Deze 2
klassen beginnen klein en naarmate het jaar vordert groeien ze stilaan aan. De Kikkerklas en de Vlinderklas
liggen naast elkaar. Zo kunnen de kinderen uit beide groepen veel samen spelen.
De andere kleuterklassen bestaan telkens uit 1 klas, namelijk de Vissenklas (2KO) en de Bijenklas (3KO).
Een enthousiaste groep kleuterjuffen staat klaar om jullie kapoenen te inspireren en te motiveren
•
•
•
•
•
•
•

Kikkerklas Combiklas 0KO & 1KO °2019 & °2020
Vlinderklas Combiklas 0KO & 1KO °2019 & °2020
Vissenklas 2KO
°2018
Bijenklas
3KO
°2017
Zorgcoördinator/zorgjuf Kleuters
Kinderverzorgster
Lichamelijke opvoeding

Juf Annemie Dierckx
Juf Lies Verstrepen
Juf Carina Mertens
Juf Anke De Weert
Juf Ines Vanuytsel
Juf Sindy Laeremans
Juf Lieve Cuyvers & Juf Ines Vanuytsel

Team lagere school
Kwalitatief onderwijs op maat van uw kind, steeds weer nieuwe uitdagingen, daar staat het team van de
lagere school klaar voor!
•
•
•
•
•
•

L1 Juf Annik Robeyn & Juf Lisanne Aerts & Juf Laura Loy (ontdubbeling L1 - Wiskunde en
Nederlands)
L2 Juf Katrien Govaerts (4/5) = afwezig en vervangen door Juf Janne Maes & Juf Laura Loy
(ontdubbeling L2 - Wiskunde en Nederlands + 1/5 doNM en vrijNM)
L3 Juf Stephanie Goovaerts (4/5) & Juf Lisanne Aerts ( ontdubbeling L3 – Wiskunde en
Nederlands + 1/5 doNM en vrijNM)
L4 Juf Pomelien Veraghtert
L5 Juf Lieve Peeters
L6 Juf Ilse Leten

Leermeesters
•
•
•
•

Rooms katholieke godsdienst (RKG)
Niet confessionele zedenleer (NCZ)
Islamitische godsdienst
Lichamelijke opvoeding (L.O.)

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

Juf Kristel Kennis
Juf Ellen Somers
Juf Nur Aldemir & juf Zineb El Makhloufi
Juf Hilde Bartholomeus

Zorgteam
We vinden zorg op maat van de leerlingen erg belangrijk. Daarom blijven we hard inzetten op
zorgondersteuning in de klassen. Dit schooljaar zetten we in het kleuteronderwijs 16 zorguren in en in het
lager onderwijs 32. Daarbij komen nog de uren zorgcoördinatie. Daarvoor worden nog 27 uur overkoepeld
(ko+lo) ingericht.
•
•
•
•

Zorgcoördinator
Zorgjuf lager
Zorgjuf lager
Zorgcoördinator/zorgjuf kleuter

Juf Inge Vansant 4/5 + 1/5 Lisanne Aerts en Laura Loy
juf Lisanne Aerts
Juf Laura Loy
Juf Ines Vanuytsel

ICT-Team
•
•

ICT-coördinator
ICT- ondersteuning Stad Geel

Meester Geert Vandoninck
Sinne Timmermans

Administratie
•

Ilse Boeckx
Openingsuren secretariaat
Ma
8.15 – 14.45u
Di
8.15 – 12.45u
Woe
8.15 – 12.45u
Do
8.15 – 12.45u
Vr
8.15 – 12.45u

Directie
•

Tanja Wolfs

Middagtoezicht + Naschoolse opvang
•
•

Sindy Laeremans
Cindy Dams

Ouderraad
De ouderraad heeft een mooie folder gemaakt waarin hun werking en de planning voor dit schooljaar
staat uitgelegd. Op de infoavonden krijgen jullie die mee naar huis. Zeker even doorlezen! Wil je een
handje toesteken? Lid worden? Een vergadering bijwonen? Laat het hen zeker weten ! Na corona willen
we terug de draad oppikken en samen leuke activiteiten organiseren. Kom zeker meedoen !
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Wijzigingen 2022-2023
Schoolreglement
Jaarlijks zijn er enkele wijzigingen in het schoolreglement. Het schoolreglement werd goedgekeurd op de
gemeenteraad van 5 september. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
✓

Toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs zijn verduidelijkt

✓

Procedure over de betaling van de schoolrekening staat nu in schoolreglement, niet meer in
infobrochure

✓

Bij het ICT-beleid: Hoofdstuk 14 Artikel 45: staat een nieuwe passage over de toestemming
van ouders voor het aanmaken van google-accounts voor schoolgebonden doeleinden. Dit
heeft te maken met de Digisprong

✓

Het maximumfactuur is opnieuw verhoogd. Dit is het maximum bedrag dat de school mag
doorrekenen aan ouders voor educatieve activiteiten. Vrijblijvende bestellingen, zoals
vakantieboeken, horen daar niet bij.
Voor de kleuters is dat nu 50€/ schooljaar. Dit is een stijging van 5€, voor de leerlingen uit
het lager onderwijs is dat nu 95€. Eveneens een stijging van 5€. Voor meerdaagse
activiteiten (vb. plattelandsklassen en zeeklassen) gaat dat om 480€ voor de hele
schoolcarrière van de leerling. Dit is een stijging met 30 €.

Sport op school
Het pakket van sport op school wordt duurder. De zwembeurten zullen voortaan 1,5€/ zwembeurt kosten.
Voor onze leerlingen komt dat neer op
➢ 3 KO : 15€. Onze leerlingen van de Bijenklas gaan 10x zwemmen.
➢ Voor alle leerlingen van het lager onderwijs kost het 36€. Dit is een forfaitprijs voor
het hele pakket van sport op school. Hierin zit o.a. het zwemmen maar ook de
sportdagen.
Deze bedragen worden op de schoolrekening verrekend in verschillende schijven. Voor de kleuters is dat
in 2 delen, voor het lager onderwijs is dat opgesplitst in 3 schijven.

Pedagogische studiedagen 2022-2023
•
•
•
•

Vrijdag 30 september 2022
Woensdag 12 oktober 2022
Woensdag 7 december 2022
Vrijdag 30 juni 2023
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September
DONDERDAG

1

Eerste schooldag

VRIJDAG

2

ZATERDAG
ZONDAG

3
4

MAANDAG

5

DINSDAG

6

WOENSDAG

7

DONDERDAG

8

Infoavond lagere school

VRIJDAG

9

3KO-L1-L 2-L3-L4 Initiatie sport + Breng je sportclub naar school

ZATERDAG
ZONDAG

10
11

MAANDAG

12

DINSDAG

13

WOENSDAG

14

DONDERDAG

15

L3,L4,L5,L6: zwemmen
L5: sportdag (SG)

VRIJDAG

16

Verkeersvrije dag

ZATERDAG
ZONDAG

17
18

MAANDAG

19

L5,L6: Zeeklassen

DINSDAG

20

L5,L6: Zeeklassen

WOENSDAG

21

L5,L6: Zeeklassen

DONDERDAG

22

L5,L6: Zeeklassen

VRIJDAG

23

ZATERDAG
ZONDAG

24
25

MAANDAG

26

DINSDAG

27

WOENSDAG

28

DONDERDAG

29

VRIJDAG

30

Infoavond kleuterschool

L3,L4: zwemmen

L1-L6: Scholencross
Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL
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L5,L6: Zeeklassen

Oktober
ZATERDAG
ZONDAG

1
2

MAANDAG

3

Vrije dag = GEEN SCHOOL

DINSDAG

4

L3,L4: De Werft

WOENSDAG

5

Dag van de leerkracht
Moev Korfbal: L1,L2,L3

DONDERDAG

6

L3,L4,L5,L6: zwemmen

VRIJDAG

7

Schoolfotograaf

ZATERDAG
ZONDAG

8
9

MAANDAG

10

DINSDAG

11

WOENSDAG

12

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL
Moev voetbal 4-4: L3,L4,L5,L6

DONDERDAG

13

L3,L4,L5,L6: zwemmen

VRIJDAG

14

L1,L2,L3 : Gerhagen (bos)

ZATERDAG
ZONDAG

15
16

MAANDAG

17

DINSDAG

18

WOENSDAG

19

DONDERDAG

20

L3,L4,L5,L6: zwemmen

VRIJDAG

21

KO+LO: Toneel Rotzooi

ZATERDAG
ZONDAG

22
23

MAANDAG

24

DINSDAG

25

WOENSDAG

26

DONDERDAG

27

VRIJDAG

28

ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

29
30
31

Kleuterschool Prinsenpark (bos)

L3,L4,L5,L6: zwemmen

Herfstvakantie
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Vakanties en vrije dagen
SCHOOLJAAR 2022-2023
van
Hervatting lessen

tot en met

donderdag 1 september 2022

-

vrijdag 30 september 2022

-

maandag 3 oktober 2022

-

Pedagogische studiedag

woensdag 12 oktober 2022

-

Herfstvakantie

maandag 31 oktober 2022

zondag 6 november 2022

Wapenstilstand

vrijdag 11 november 2022

-

Pedagogische studiedag

woensdag 7 december 2022

-

Kerstvakantie

maandag 26 december 2022

zondag 8 januari 2023

Krokusvakantie

maandag 20 februari 2023

zondag 26 februari 2023

Lokale vrije dag

woensdag 15 maart 2023

-

Paasvakantie

maandag 3 april 2023

zondag 16 april 2023

Dag van de arbeid

maandag 1 mei 2023

-

Lokale vrije dag

woensdag 17 mei 2023

-

O.H.Hemelvaart

donderdag 18 mei 2023

vrijdag 19 mei 2023

Pinkstermaandag

maandag 29 mei 2023

-

vrijdag 30 juni 2023

-

Pedagogische studiedag
Lokale vrije dag

Pedagogische studiedag
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