NIEUWSBRIEF
oktober

3/ 2018-’19

Kijkdag voor nieuwe kleuters
Op woensdag 24 oktober (08.45 – 10.30 uur)
nodigen we graag de ouders en de nieuwe
kleuters (geboren vóór 06-05-2016) uit om
kennis te maken met de werking van onze onthaalklas. Na een rondleiding door de school volgt een uiteenzetting door de juf over de
klaswerking en zal er zeker een antwoord gegeven worden op al uw
vragen betreffende praktische zaken. Men zegge het voort !

Grootoudersfeest – Ouderfeest
Bij deze herinneren we jullie graag nog eens aan
het grootoudersfeest op vrijdag 19 oktober 2018
om 09u30 en het oudersfeest op zaterdag 20 oktober 2018 om 10u00.

Rapportbespreking L1
Velen van ons herinneren het zich nog , voor sommigen is het toekomstmuziek, voor anderen realiteit … je kindje in het eerste leerjaar ! Dat eerste rapport is een hele belevenis, we willen het dan ook graag met de ouders overlopen en samen even stilstaan bij de vorderingen die hun kind
maakte. Ook de manier van werken en leren van het kind wordt besproken, en we maken ruimte voor de eventuele problemen die de ouders zelf
ondervonden bij het begeleiden van hun kind. Deze bespreking zal doorgaan op woensdag 24 en donderdag 25 oktober. Onze eersteklassertjes
krijgen vandaag het inschrijfstrookje mee naar huis.

In deze nieuwsbrief:
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Nieuws uit de zorgwerking

Drie maal per jaar organiseren we een filteroverleg en een klassenraad. Dit
gebeurt in de periode oktober—november, februari—maart en in juni. Een
woordje uitleg.
Wat is het filteroverleg ?
Een filteroverleg is een tussentijds overleg tussen de klasleerkracht en de
zorgcoördinator (zoco) over alle leerlingen van de klas. Tijdens het klasgesprek gaat het enerzijds over het leren op zich, maar anderzijds ook over
het welbevinden van de kinderen. Leerkracht en zoco zoeken samen naar
de juiste aanpak en ondersteuning voor welk ontwikkelings- of leerdomein
ook.
Soms zijn er meer maatregelen nodig of beschikken we niet over voldoende informatie om een kind te helpen en dan volgt er een Klassenraad.

Wat is een Klassenraad / KR ( voorheen MDO ) ?
Dit is een multidisciplinair overleg, dat betekent dat er mensen met verschillende expertise samenkomen om een handelingsplan op te stellen.
Meestal zijn dat de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de zorgjuf, het CLB
en de directie. Ze bekijken samen wie wat gaat doen om aan de (leer-)
behoeften van het kind te voldoen. Dat gebeurt altijd in overleg met de
ouders en het kind, eventueel ook met externe begeleiders zoals logopedist, kinesist,... Na een bepaalde periode volgt er een evaluatie om te bekijken of de ondersteuning voortgezet, bijgestuurd of stopgezet kan worden. Buiten dit zorgtraject kunnen jullie met een hulpvraag - op welk tijdstip dan ook - terecht bij ons schoolteam, zorgcoördinator, directie of CLB.
De gegevens van het CLB vinden jullie hieronder.
In onze school krijgen we ook ondersteuning vanuit NOA, Netwerk Ondersteuners Antwerpen. Dit ondersteuningsnetwerk vervangt de vroegere Gon
-werking. Het netwerk helpt bij het verwezenlijken van inclusief onderwijs.
Dat betekent dat er voor sommige kinderen ondersteuning uit het buitengewoon onderwijs mogelijk is. Op onze school komen juf Ingrid Fabri, juf
Ingrid Vandenberg en juf Sofie Delaet ondersteunen .

CLB – vraaggestuurde leerlingbegeleiding
Jullie kunnen als ouder, leerkracht of leerling, steeds
terecht met al je vragen bij onze vaste CLB-medewerkers. Via een eenvoudig telefoontje of mailtje kan je met hen een afspraak maken of kunnen jullie er met je zorgvragen
terecht. Het CLB-nummer is 014/58 85 34; het mailadres kimdupont@vclb-kempen.be
Zeker doen als je met vragen zit !

Betreft: informatie-uitwisseling externen
Soms reiken zorgen voor je kind verder dan de schoolmuren en wordt je kind buiten de
school ook ondersteund door een logopedist, een kinesist, een orthopedagoog … Wij zouden, indien nodig, contact willen opnemen met die begeleider om afspraken te kunnen maken i.v.m. de evolutie, de aanpak … Als je nog geen brief ontving om de gegevens van deze begeleider door te geven, kan je deze vragen aan de klastitularis van je kind. Alvast bedankt voor de medewerking.
juf Ilse, Zorgcoördinator SBS de Burgstraat
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De ooievaar
Bo (25 september 2018), zusje van Fleur Wouters
(2KOB).
Wij wensen Fleur en haar fiere ouders veel geluk
toe met dit nieuwe leven in huis !

Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 19 oktober is het opnieuw dag van de Jeugdbeweging ! Sinds
enkele jaren worden er flitsteams op pad gestuurd. Flitsteams zijn mensen die in de loop van de voormiddag langskomen op de scholen om
foto's te nemen van de kinderen die fier hun jeugdbewegingsuniform
dragen op school. Zij zullen een presentje ontvangen en tegelijkertijd
kan men aantonen dat het jeugdwerk in Geel springlevend is.
Via deze weg willen wij al onze
leerlingen die aangesloten zijn bij
een jeugdbeweging aansporen
om op vrijdag in uniform naar
school te komen !

Week van het bos ! 14 – 21 oktober 2018
In de herfstperiode maken onze kinderen een natuurwandeling. We zoeken daarbij
naar een grote verscheidenheid, zodat de kinderen gedurende hun schooltijd verschillende bossen en natuurgebieden uit onze regio leren ontdekken. Zo gingen
onze kinderen van het eerste leerjaar al naar de Keiheuvel in Balen en gaat het
tweede leerjaar naar het Prinsenpark in Retie. Onze jongste kleuters gaan op 6
november op ontdekkingstocht naar de Kabouterberg in Kasterlee, de oudere kleuters trekken dan weer naar het boswachtershuis in Westerlo. De hele omgeving
wordt verkend !

Wij leven heel erg mee met de familie van …
Hannes Van Lommel (2KOA) en zijn familie bij het overlijden van zijn
overgrootmoeder.
Beau Vandermaesen (L5A) en Ella en Paulien Boeckx (L3A) en hun
familie bij het overlijden van hun overgrootmoeder.
Veel sterkte in deze moeilijke periode.
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Kledinginzameling
Kleding die niet meer gedragen wordt? Gordijnen die hun beste tijd gekend
hebben? Riemen? Handtassen? Schoenen? … Alles mag je naar school
brengen in plastic en dichtgemaakte zakken na de paasvakantie. Komt
deze mededeling een beetje vroeg ? Nee hoor, gewaarschuwde ouders en
grootouders zijn er immers twee waard ! Het opgehaalde textiel wordt gewogen en in ruil daarvoor krijgt de ouderraad een bedrag dat wij integraal
kunnen gebruiken voor onze kinderen.
Dus … wie tijdens de herfstvakantie een
opstoot van opruimwoede voelt komen
hoeft zich geen zorgen te maken … alles
komt goed !

Themawerking in de kleuterschool

OKTOBER
KLAS

Week 5
(1 - 5)
Thema

Week 6
(8 - 12)
Thema

Week 7
(15 - 19)
Thema

Week 8
(22 - 26)
Thema

OKO

Kijk eens wat ik al
kan ?

Mijn lichaam

Feest voor oma en
opa

Mmm fruit is gezond !

1KOA

Jules is jarig

Feest voor oma en
opa

Appels en peren

Appels en peren …
mmm

1KOB

Jules is jarig

Feest voor oma en
opa

Boek : Het snoepprinsesje

Appels en peren …
mmm

2KOA

Alle kleuren van de
regenboog

Spinnen

Grootouders

Heksen

2KOB

Verhaal : Konijn uit
de hoed

Verhaal : Konijn uit
de hoed

Je bent maar zo
oud als je je voelt

Mmm, fruit …

3KOA

Ik pen

Superhelden

Grootoudersfeest

Bibberbang : De
Gruffalo

Ik pen

Mijn stamboom :
familie

Mijn stamboom :
familie

Griezelen met de
Gruffalo

3KOB
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Soep op school !
Het “ verse soep op school “ – initiatief gaat weer van start ! Na de herfstvakantie zorgen Berlinda, Chris en May ervoor dat onze bengels tijdens de
middag verse soep kunnen eten en dat die berg afwas daarna weggewerkt
wordt. We kunnen dus weer verse soep aan onze leerlingen van de lagere
school aanbieden. We hanteren het vroegere systeem van inschrijven. Er is
verse soep vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie en dit op maandag, dinsdag en vrijdag. De kinderen schrijven per
periode in, meestal tussen twee vakantieperiodes in.
De betaling gebeurt via de schoolrekening. De prijs
komt op € 1 per soepdag. Inschrijvingsstrookjes
werden meegegeven met de kinderen. Gelieve de
inschrijvingstermijn te respecteren !

Op zoek naar …
•

Juf Lien van 0KO is op zoek naar een handige papa of opa die sterk
is in timmerwerk. Ze wil graag een snoezelhoekje in haar klasje,
waar de peuters kunnen rusten of waar ze samen met haar kindjes
kan lezen. Wie zich geroepen voelt mag zich altijd melden bij juf
Lien of via kris.karremans@geel.be

•

Wie thuis nog een fietshelm in goede staat heeft die niet meer gebruikt wordt of die in onmin geraakt is omwille van “ foute kleuren “,
mag deze altijd op school afleveren. Het helpt ons om veilig op weg
te gaan met onze leerlingen ( vooral derde graad ) wanneer ze thuis
hun fietshelm vergaten. Alvast bedankt !
Ook zwembroeken en badpakken waar de eigen
kroost uitgegroeid is, maar die nog steeds een tweede
leven waard zijn, blijven welkom ! Zo kunnen we kinderen die hun zwemgerief vergeten zijn met een schoolzwemzak verder helpen.
•

Met vriendelijke groeten,
Namens het schoolteam,
Kris Karremans, directeur
5

Oktober
MAANDAG

15

DINSDAG

16

WOENSDAG

17

DONDERDAG

18

VRIJDAG

19

Grootoudersfeest

ZATERDAG

20

Oudersfeest

ZONDAG

21

MAANDAG

22

DINSDAG

23

WOENSDAG

24

DONDERDAG

25

L3 Zwemmen

L4 & L5 & L6 Zwemmen
L3 Brussel

L2 Sportdag Axion

L3 Vrij zwemmen

Kijkdag 0KO

Oudercontact L1

Kindergemeenteraad Ooievaarsnest 13u30 – 15u30
L4 & L5 & L6
Oudercontact L1
Vrij zwemmen

VRIJDAG

26

ZATERDAG

27

ZONDAG

28

MAANDAG

29

DINSDAG

30

WOENSDAG

31

L2 Herfstwandeling Prinsenpark NM

Herfstvakantie
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November
DONDERDAG

1

Herfstvakantie

VRIJDAG

2

ZATERDAG

3

ZONDAG

4

MAANDAG

5

DINSDAG

6

WOENSDAG

7

DONDERDAG

8

VRIJDAG

9

ZATERDAG

10

ZONDAG

11

Wapenstilstand

MAANDAG

12

2 + 3 KO Herfstwandeling Boswachtershuis Westerlo

DINSDAG

13

WOENSDAG

14

DONDERDAG

15

VRIJDAG

16

ZATERDAG

17

ZONDAG

18

MAANDAG

19

DINSDAG

20

WOENSDAG

21

DONDERDAG

22

VRIJDAG

23

ZATERDAG

24

ZONDAG

25

MAANDAG

26

DINSDAG

27

WOENSDAG

28

DONDERDAG

29

VRIJDAG

30

Instapdag peutertjes
Ouderraad 20u.

L2 Zwemmen

1KO Kabouterberg Kasterlee

3KO & L1 Zwemmen

L5 + L6: Vlaamse Junior STEM
Olympiade

L2 Zwemmen

L1 Zwemmen

L2 Zwemmen
Netoverschrijdende pedagogische studiedag
3KO & L1 Zwemmen
Spaghettifeest – Parochiezaal St. Amands

L2 Zwemmen

Ouderraad 19u.

L1 Zwemmen
L6 Pime - Lier
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