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Dikketruiendag…
onze kinderen “rolden”
de afstand tussen Geel en Parijs !
Tijdens de dikketruiendag hebben onze kinderen, zowel kleuters als leerlingen
van de lagere school samen 348000 meter of 348 km gerold. Dat is helemaal
niet slecht :-) Een kleine rekensom geeft dat ze hierdoor 45 kg CO2 vermeden
hebben.

Op stap naar het secundair
Studiekeuze 6de leerjaar
De leerlingen van het 6de leerjaar zijn al enkele weken bezig met de voorbereidingen voor de studiekeuze voor volgend schooljaar. We proberen onze
leerlingen hierin met al het nodige te ondersteunen; bezoeken aan de secundaire scholen in Geel, leerkrachten vanuit de scholen die naar de klas komen,
CLB-infomoment, werken rond verschillende beroepen, eigen talenten en
interesses verkennen, …
De juf zal voor iedere leerling de BASO-fiche invullen. Deze wordt samen met
de kinderen en ouders besproken, waarna ze bezorgd worden aan de
secundaire school waar de kinderen inschrijven.
Door de hervorming van het secundair onderwijs is het voor de kinderen en
hun ouders van groot belang dat ze zich goed informeren over wat de scholen
te bieden hebben. Elke school heeft zich te houden aan bepaalde wettelijk
vastgelegde uren, maar mag daarnaast ook andere accenten leggen.
GOED INFORMEREN VOOR JE INSCHRIJFT IS DE BOODSCHAP
Infomomenten:
* Sila: Infoavond: 19 maart om 19u
Opendeurdag: 5 mei van 14u - 17u
* KOGEKA (SAG): VIPdag: 16 februari vanaf 10u
Open dag: 28 april van 11u-16u
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Inschrijvingen °2017
Binnen de Stad Geel zijn voor alle scholen vaste inschrijfdata bepaald.
Afspraken;
 Broers en zussen kunnen ingeschreven worden tussen 18 februari en 17 maart

2019 (enkel op afspraak, tijdens de schooluren). Deze periode is
een voorrangsperiode binnen dewelke de inschrijving in orde moet zijn
om uw kleuter zijn plaats te garanderen.
 Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 18 maart

2019 (vanaf 09u00)
Ouders die reeds een leerling bij ons hebben kunnen via e-mail of telefonisch een
afspraak maken voor inschrijving van hun kleuter. Begin februari wordt ook de
capaciteit voor alle klassen bepaald voor volgend schooljaar. Voor de start van de
inschrijfperiode zal deze op de website gepubliceerd worden.

Quote van de maand
“je bent krachtig en mooi
als je gelooft in jezelf”
Capaciteitsbepaling schooljaar 2019/2020
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Leerjaar/leeftijdsgroep

Capaciteit

Vrije plaatsen

° 2017 (instappers)

50

50, incl. broers en zussen

° 2016 (KO1)

25

1

° 2015 (KO2)

25

4

° 2014 (KO3)

50

21

Lj 1

50

20

Lj 2

50

11

Lj 3

50

12

Lj 4

50

10

Lj 5

25

0

Lj 6

25

0

“Zuidergekte” in Geel & ook op onze school
Dit jaar staat in Geel “Zuidergekte” op het programma. Zuidergekte is een
vijfjaarlijks evenement van stad Geel in samenwerking met de derdewereldraad, waarbij de Gelenaar uitgedaagd wordt om zoveel mogelijk zuidergekke
activiteiten te organiseren tussen 22 maart 2019 en 25 augustus 2019.
Geel is een wereldstad. In Geel leven maar liefst 114 verschillende nationaliteiten samen. Als wereldburger zijn we in Geel verbonden met de rest van de
wereld en de rest van de wereld met ons. In alles wat je doet, beïnvloed je
anderen. Telkens wanneer je een kledingstuk koopt, je smartphone gebruikt,...
maak je een reis rond de wereld. We leven samen op deze wereld en maken
er samen het beste van. Om dit samenleven extra in de verf te zetten gaat onze school in zee met de Stad Geel. Tijdens Zuidergekte tonen ook onze kinderen dat ze echte wereldburgers zijn. Via educatieve lessen en bezoeken
gaan ze op zoek naar wat hen verbindt met anderen, dichtbij en ver weg. Onze
kinderen zijn solidair met anderen en zoeken naar manieren om samen van
de wereld een goede, veilige en betere plek te maken.
In de volgende nieuwsbrief geven we jullie een blik op de activiteiten van onze
school en ook het schoolfeest zal in het teken van Zuidergekte staan.

Grote kindbevraging op school
In onze school loopt een 3-jaarlijkse cyclus van bevragingen
• ouderbevraging
• leerkrachtenbevraging
• kindbevraging
Dit jaar was de grote kindbevraging aan de beurt voor de kinderen van de
lagere school. Via de computer hebben ze allerlei vragen beantwoord
betreffende het welbevinden op school, wat ze vinden van de lessen &
activiteiten en het inzicht in hun eigen kunnen.
De resultaten worden momenteel verwerkt en nadien zal het team deze bespreken om te kijken waar bijgestuurd moet of kan worden.

Ouderavond voor Paasvakantie
In de laatste week voor de Paasvakantie (week van 1 tot 5 april) wordt een
nieuw oudercontact gepland om de leer– en ontwikkelingsvorderingen van uw
kind(eren) te bespreken. Na het carnavalverlof zullen we strookjes meegeven
met de data en inschrijfmogelijkheden.

STIP IT …
ook Katersberg
doet mee
(raam schoolhuis)
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Agenda

(check de website voor updates)
01

Kleuters “Speelkasteel” Lommel (ganse dag)
Zwemmen lj1

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Zwemmen lj2

14
15

Zwemmen lj1

16
17
18

Start inschrijvingen °2017 (alle kinderen die niet van de voorrangsregeling konden genieten)
Medisch onderzoek op school KO1 (deel 1)

19
20

Zwemmen lj2

21

Zwemmen KO3

22

Zwemmen lj1

Medisch onderzoek op school KO1(deel 2)

23
24
25

Ouderraad in de leraarskamer (19u30)

26

Toneel in CC Geel—lj 1&2

27

Zwemmen lj2

28
29
30
31

Zwemmen lj1

Agenda

(check de website voor updates)
01
02

Lj 3&4 sportdag

03

Zwemmen lj2

04

Zwemmen KO3

05

Zwemmen lj1
Lj 1&2 naar de Waaiburg
Lagere school “Wereldfeest Zuidergekte”

06
07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

Lj 5&6 naar Brussel

24

Zwemmen lj 3&4

25

Zwemmen lj 5&6

26

27
28
29
30

KO2 toneel CC Geel

