Nieuwsbrief november
✓ Nieuws vanuit de ouderraad
Tijdens de maand april kunnen jullie alle kledij weer binnenbrengen op
school (Diestseweg, Pas en Stelen).

✓ Eerste rapport lagere school
Voor de herfstvakantie krijgen alle leerlingen het eerste rapport mee.
✓ Kaartenverkoop (Diestseweg + Stelen)
Tijdens de maand november starten we met de kerstkaartenverkoop. De
leerlingen kunnen gedurende drie weken de kaarten verkopen. De
opbrengsten zijn voor onze bosklassen.
✓ “Gimme”
Ook dit schooljaar zullen onze leerkrachten fotoreeksen doorsturen via
Gimme. Ondertussen hebben al heel wat ouders de Gimme-app
gedownload. Op de website van Gimme kan je een handleiding terugvinden
en een uitgebreid en duidelijk stappenplan. Moest je toch nog problemen
ondervinden, stuur dan even een mailtje naar ict@vbskompas.be . Ook als
je mailadres moest veranderen, geef dit door aan de klasleerkracht.

✓ Enkel online inschrijven (geboortejaar 2018)
Inschrijven in een Geelse basisschool zal er vanaf schooljaar 2020-2021
anders uitzien. Door aangepaste wetgeving, moeten sommige scholen
verplicht werken met een digitaal aanmeldingssysteem .
In Geel kiezen bijna alle basisscholen ervoor om samen één
aanmeldingssysteem te voorzien voor alle nieuwe leerlingen voor het
volgende schooljaar. Door aan te melden, laten de ouders weten in welke
school of scholen hij/zij wil inschrijven. Via een website vult hij/zij alle
gegevens van het kind in. De ouders krijgen hiervoor een maand de tijd.
Na de aanmeldingsperiode krijgen de ouders via e-mail een ticket voor de
school waar hun kind een plaats heeft. Met dat ticket gaan ze op school
langs om de inschrijving af te ronden. Zolang de ouders niet op school zijn
geweest voor de inschrijving, is de inschrijving niet in orde. De inschrijving
geldt voor de rest van de schoolloopbaan op de school tot en met het 6de
leerjaar.
Voor kinderen van personeel en kinderen die op hetzelfde adres wonen als
een kind dat al leerling is op school, is er een voorrangsperiode. In het
najaar van 2019 zullen we voor meer concrete info zorgen over de exacte
timing en de werkwijze zodat iedere ouder zorgeloos zijn kind kan
inschrijven.

Maandprikker november
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

1
2
3
4

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

15
16
17
18

DINSDAG

19

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

20
21
22
23
24
25

Herfstvakantie

Start actie: “Helm op, fluo top !”
Start soepperiode (Diestseweg+ Pas)
Start waterchallenge (Stelen)
K1AP: Observatie en participatie juf Juulke Lievens
L2: Lintstage door juf Elien Huygens
L3: Lintstage door juf Petra Verwaest
Stelen: Medisch onderzoek 6de lj (namiddag)
K3P: Zwemmen
K3P + L5 : Kennismaking peters en meters
Stelen: Vaccinatie 5de leerjaar in de school

Wapenstilstand
K3P+L1: Project “De wereld rond”
K3P: Zwemmen
L2: Lintstage door juf Elien Huygens
L3: Lintstage door juf Petra Verwaest

Mosselfestijn ( oudercomité Stelen)
K1AP: Observatie en participatie juf Juulke Lievens
L2: Lintstage door juf Elien Huygens
L3: Lintstage door juf Petra Verwaest
K2P: Stage door juf Janne Claes
K1AP+K1BP: Toneel
K3 Stelen: Toneel
K2P: Stage door juf Janne Claes
Lagere school Stelen: Workshop Technopolis
Grobbendonk
Grootoudersfeest Pas
Oudercontact Stelen

L1 – L2: Poppenkast
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L3: Lintstage door juf Petra Verwaest
K3P+L1: Project “De wereld rond”
Pedagogische Studiedag : Godsdienst
Vergadering oudercomité centrum 20u
Centrum: Schoen zetten !
K2P+ K3P: Project Sint -Maria
Stelen: schoen zetten!

