Nieuwsbrief 8/20-21
Beste wensen
We sloten de vorige nieuwsbrief af met wensen en starten er deze
weer mee. Een nieuw jaar, nieuwe kansen ! Wij wensen jullie al
die kleine dingen toe die je in 2020 moest missen : warme
momenten met familie en vrienden, gaan en staan waar je wil
en bovenal een goede gezondheid …
2020 zal een jaar zijn om nooit meer te vergeten,
hopelijk wordt 2021 dat ook !

Aanmelden kinderen geboren in 2019
Kinderen uit de voorrangsgroep (broers en zussen of kinderen van personeel) kunnen vanaf
4/1 t.e.m. 17/1 reeds aangemeld worden via het online aanmeldingssysteem. De meeste van
onze ouders hebben dit reeds gedaan. Indien je je kind niet aanmeldt, verlies je je
voorrangsrecht. Aanmeldingen voor kinderen buiten de voorrangsgroep starten op 01/03, in
de mail hieromtrent sloop een foute datum.
Indien je niet in Geel woont, kan je de flyer via de school bekomen.
Een gezamenlijk kennismoment voor ouders van nieuwe instappertjes kunnen we dit
schooljaar jammer genoeg niet organiseren. Maar voor wie toch graag een woordje uitleg
wenst, kunnen we zeker tijd vrijmaken. Een mailtje naar kris.karremans@geel.be of een
telefoontje naar nummer 014/566441 volstaan !

DeDe ooievaar

De

In de maand december werden 2 van
onze Burgstraatbengels grote broer
en zus :
• Op 6 december werd Thanee
Leyssens De Hertog (1KOB)
grote zus van broertje Nas.
• Wies Turlinckx (1KOA) kreeg
er op 22 december een kleine
zus bij die Mina heet.
Op 12 januari werd Matheo
Verstrepen (3KOB ) grote
broer van Vince.
Wij wensen Thanee, Wies en
Matheo samen met hun fiere
ouders veel geluk toe met
deze nieuwe leventjes in huis !

INHOUDSOPGAVE
□ Beste wensen …
□ Aanmelden kinderen
geboren in 2019
□ De ooievaar
□ Carnaval
□ Rapport L1
□ Corona en de verstrengde
maatregelen
□ Dit is ook zorg
□ Gedichtendag
□ Pedagogische studiedag

Carnaval
Ook hier staan we als school weer voor een Coronauitdaging … maar gelukkig deinst onze werkgroep “Vieren
en veiligheid” nergens voor terug en hebben ze weer een
superfijn programma in elkaar gebokst ! Meer nieuws
vernemen jullie hier snel over ! Een tipje van de sluiter
lichten ? We gaan er een hele gekke week van maken !

Rapport L1
Onze leerlingen van het eerste leerjaar krijgen op vrijdag 22 januari hun
2de rapport mee. Aansluitend worden er digitale oudercontacten
georganiseerd
in de week die er op volgt. Hiervoor kan je intekenen via
.
Smartschool. Houd dus zeker je mailbox in het oog voor meer informatie.

Corona en de verstrengde maatregelen
Op vraag van ons bestuur, vanuit een oprechte bezorgdheid, hebben we na de
kerstvakantie de coronamaatregelen binnen de Geelse scholen ietwat verstrengd en
houden we dit zo tot aan de krokusvakantie.
•
•
•
•
•
•
•
•

Waar mogelijk gaan de turnlessen buiten door. Als ze binnen doorgaan is dit
steevast per klasbubbel en met geopende buitendeuren.
Voor zorg worden de kinderen voortaan uit de klas gehaald. Dit strookt niet met
onze visie op zorg waar we in eerste instantie ondersteuning in de klas willen
bieden, maar de volgende weken passen we dit wel zo toe.
De ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk beperken zich tot 1
school/dag. Hierdoor kan het zijn dat je kind de ene week méér ondersteuning
krijgt en de andere week minder.
Wanneer meerdere klassen gebruik maken van een lokaal ( bv. LBV ) worden de
banken tussendoor steeds gereinigd en wordt het lokaal verlucht.
De kinderen verplaatsen zich zo weinig mogelijk in de klas. Ze hebben vaste
plaatsen en werken voor hoekenwerk/partnerwerk steeds samen met dezelfde
kinderen.
Zingen gebeurt buiten ofwel mét mondmasker in de klas.
De personeelskamer werd al gesloten voor de kerstvakantie. Ze wordt enkel nog
gebruikt als doorloopruimte, voor het nemen van koffie of het maken van
kopieën.
Indien je kind met de bus gaat zwemmen ( enkel 3KO en de eerste graad ) zullen
de klassen afzonderlijk vervoerd worden. Er rijdt dus een bus per klas, daar waar
voorheen klassen samen zaten. Ons bestuur neemt deze meerkost op zich om
zoveel mogelijk risico te vermijden.

Dit is ook Zorg
Na de krokusvakantie nemen de klasleerkrachten bij alle lagere schoolkinderen LVStoetsen af. Dit zijn toetsen waarmee we de vorderingen in wiskunde, spelling en lezen
opvolgen. Daarnaast worden alle kinderen - ook kleuters - door de klasleerkracht
gescreend op hun welbevinden, betrokkenheid en competenties. De lagere
schoolkinderen krijgen zelf ook de kans om hun welbevinden, betrokkenheid en
competenties te scoren op een bevraging die door de zoco in elke klas wordt
afgenomen. Deze resultaten worden met de nodige discretie behandeld.
Al deze resultaten worden meegenomen naar het filteroverleg. Dit is een overleg tussen
de klasleerkracht en de zorgcoördinator. Zij zoeken samen naar de juiste aanpak
wanneer kinderen dreigen uit te vallen, op welk ontwikkelings- of leerdomein ook.
Indien nodig worden zij ondersteund door de zorgjuffen en tijdens de zorgmomenten in
de klas zelf (wanneer de maatregelen versoepeld worden). Maar ook jullie, ouders,
kunnen helpen om de juiste ondersteuning te zoeken voor jullie kind en dan worden
jullie uitgenodigd voor een gesprek of jullie contacteren zelf de klasleerkracht, de
zorgcoördinator of de directeur.
Soms is dit niet voldoende of beschikken we niet over voldoende informatie om een
kind te helpen en dan volgt er een klassenraad. Dit is een multi- disciplinair overleg
d.w.z de klasleerkracht, de zorgcoördinator, het CLB en de directie maken een
handelingsplan op. Waar mogelijk wordt het ondersteuningsnetwerk ( NOA ) ingezet.
Dit alles gebeurt in overleg met de ouders en het kind, eventueel ook externe
begeleiders zoals logopedist, kinesist. Na een vooropgestelde tijdsduur volgt er een
evaluatie zodat de ondersteuning kan voortgezet, bijgestuurd of stopgezet worden.
Buiten dit zorgtraject om kunnen jullie met een hulpvraag - op welk tijdstip dan ook terecht bij ons schoolteam, zorgcoördinator, directie of CLB.

Gedichtendag :
donderdag 28 januari
Beste ouders, op donderdag 28 januari is het
gedichtendag. Het thema is “SAMEN” Misschien is
het wel leuk om samen iets te doen rond gedichten
met uw gezin. Ook op school gaan de kinderen met
gedichten aan de slag. De mooiste pareltjes laten
we op u los in de volgende nieuwsbrief.

Woensdag 20 januari : Pedagogische studiedag
Begrijpend lezen
( de poorten blijven die dag gesloten )

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam,
Kris Karremans
Directeur
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