Oktober 2022

NIEUWSBRIEF
Geen school op woensdag 12 oktober
Denk eraan, woensdag 12 oktober is een pedagogische studiedag voor het team.
Er is die dag geen school en ook geen opvang.

Nieuwe bouwfase is gestart
+ parkeerverbod Koppeleershoeven
De werken voor de bouw van de refter zijn gestart.
Graag brengen we onder de aandacht dat de Koppeleershoeven inrit van de werf is (vroegere ingang
school). Dat betekent ook dat er een parkeerverbod is tussen de Katersberg en de inrit van de werf.
Met de bouwheer is afgesproken dat de hinder van vrachtwagens zo veel mogelijk beperkt zal blijven
bij de start en het einde van de dag. Toch vragen we om extra voorzichtig te zijn.
EXTRA: gelieve bij het brengen/halen van de kinderen NIET te parkeren (stoppen) op de
verboden strook aan de ingang. Iets verder parkeren is reglementair en veiliger!

Foto’s (tijdig) bestellen
Iedereen kreeg 2 weken geleden de bestelkaartjes van de schoolfotograaf mee.
Online bestellen kan rechtstreeks bij de fotograaf
- tot vrijdag 14/10 = gratis levering op school
- vanaf 15/10 worden automatisch portokosten in rekening gebracht (verstuurd naar privéadres)

Rapporten en ouderavonden
Hieronder een overzicht van de rapportperiodes en de daaraan
gekoppelde ouderavonden.

KLAS

RAPPORT

OUDERAVOND

L1

26/10/2022
21/12/2022
30/03/2023
einde schooljaar

26/10/2022
21/12/2022
30/03/2023 enkel indien nodig - op vraag leerkracht
28/06/2023

L2

26/10/2022
21/12/2022
30/03/2023
einde schooljaar

26/10/2022 enkel indien nodig - op vraag leerkracht
21/12/2022
30/03/2023 enkel indien nodig - op vraag leerkracht
28/06/2023

L3 t/m L6

28/11/2022
20/03/2023
Einde schooljaar

Verspreid over 3 avonden: 29/11 - 30/11 - 01/12/2022
Op vraag van de leerkracht (datum wordt dan bepaald)
Verspreid over 3 avonden: 27/06 - 28/06 - 29/06/2023

Leesplezier, ook thuis
Alle kinderen kunnen in de bibliotheek van Geel met hun kids-ID GRATIS 20 boeken ontlenen voor een
periode van 4 weken. Een extra kans op extra veel leesplezier.

.

Tip voor meer leesplezier

Hotelklassen bij afwezigheid van een leerkracht
Omdat het vinden van vervanging bij afwezigheid van een leerkracht een steeds
groter probleem wordt werken we vanaf dit schooljaar met “hotelklassen”.
Hotelklas =
- de kinderen worden verdeeld over de andere klassen
- ieder kind wordt vast aan een hotelklas verbonden = gans jaar dezelfde klas
- in de hotelklas werken de kinderen aan een werkbundel (aangepast aan de
actuele leerstof)
Bij langere afwezigheid van de leerkracht (+2 dagen) geven we onszelf wat
ruimte om op zoek te gaan naar een goede oplossing. Interne vervangingen
hebben een invloed op het ganse schoolgebeuren en we willen voorkomen dat
de zorgondersteuning in het gedrang komt (door steeds snel deze mensen in te
zetten).

Kijkmomenten nieuwe kleuters
Voor elk instapmoment ontvangen we ouders graag, samen met hun kleuter, om kennis te maken met
de klas en juf.
We organiseren een kennismakingsmoment om 10u45 op
- 25 oktober (instappers 07/11)
- 20 december (instappers 09/01 en 01/02)
- 14 februari (instappers 27/02)
- 28 maart (instappers 17 april en 22 mei)

Culturele voorstellingen en uitstappen de komende weken
Culturele voorstellingen
3de en 4de leerjaar

20/10/2022

KO 3

02/12/2022

Boswandeling

Alle kleuters

17/10/2022

Prinsenpark

1ste en 2de leerjaar

28/10/2022

Totterpad Meerhout

3de en 4de leerjaar

28/10/2022

Brussel

5de en 6de leerjaar

13/12/2022

Andere uitstappen

Tussenkomst ziekfonds bij activiteiten
Heel wat ziekenfondsen komen tussen in de kosten van één– of
meerdaagse uitstappen. Informeer u tijdig want dit is een extraatje
dat vele ouders over het hoofd zien.
Alle kinderen van het 5de en 6de leerjar kregen reeds een attest
dat gebruikt kan worden mee naar huis. Voor andere uitstappen
mag u contact opnemen met het secretariaat om de nodige
documenten (na betaling en deelname) te laten invullen.

Eerste schoolrekening
Intussen ontving u de eerste schoolrekening . Gelieve deze na te kijken en bij
onjuistheden contact op te nemen met het secretariaat.
Ouders die wensen te betalen via domiciliëring kunnen contact opnemen met het
secretariaat petra.vercammen@geel.be / 014566462

Te onthouden data (geen school & geen opvang)
- Herfstvakantie van 29 oktober tot en met 6 november
- Wapenstilstand, 11 november
- Pedagogische studiedag 23 november

