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Allerlei 
 

Proficiat!!! 
Een hele dikke proficiat aan alle kinderen die hun lentefeest of hun eerste communie 
gedaan hebben. Zij hebben weer een belangrijke stap in hun leven gezet. Misschien hebben 
alle feesten nog niet plaatsgevonden, maar de plechtigheid is er al geweest. Ook proficiat 
aan de ouders! Binnenkort is het de beurt aan de vormelingen. 

 

Oosteljogging > verslag voorzitter stuurgroep 
Oosteljogging 
Op 26 april namen een aantal leerlingen deel aan de Oosteljogging. We willen hier een jaarlijkse 
gewoonte van maken om de school te promoten en onszelf sportief uit te dagen. En dat is zeker 
gelukt. De kleinsten van onze school startten om 18u en liepen 100m. Een korte sprint voor Milla, 
Jeanne, Tist en Kobe. Als beloning kregen ze een grote zak met leuke dingen in. Hun ogen begonnen 
te schitteren. We hadden ook nog drie sportievelingen die zich aan de 450 meter waagden: Marieke, 
Ava en Ella werden door de anderen aangespoord en toegejuicht. Een aantal kinderen van de derde 
graad gingen voor de 3 km. Tot onze verbazing stond ineens een deel van het team 
klaar om te supporteren. Ook Senne had zijn sportkleding aangetrokken en nam 
iedereen op sleeptouw toen het startshot ging. 3 km lopen is toch een hele prestatie en 
iedereen ging diep. Sommigen gingen voor een snelle tijd, anderen om het uit te lopen. 
Wiebe, Ward, Saar, Ziko, Gert en oud Steltloper Stien slaagden erin.  Bedankt iedereen om mee te 
doen en een speciale dank aan Lien voor de ondersteuning.  
 

Gert (voorzitter stuurgroep) 
 

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 
Voor Geel Zuid zitten voor het schooljaar 2019-2020 een aantal klassen vol op de vestiging van de 
freinetschool. Voor die bepaalde klassen kan er enkel nog in Zammel ingeschreven worden. 
Overzicht aantal vrije plaatsen in onze vestiging in Oosterlo (Zammelseweg 29): 
 

KO0: 11 plaatsen vrij 2de lj.: 1 plaats vrij 
KO1: 7 plaatsen vrij 3de lJ.: volzet 
KO2: 4 plaatsen vrij 4de lj.: volzet 
KO3: volzet 5de lj.: 6 plaatsen vrij 
1ste lj.: 1 plaats vrij 6de lj.: volzet 

 
 

 

Nieuwsbrief  

6 mei 2019 
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Nieuw klimtoestel 
Het oude klimtoestel is afgebroken en het nieuwe klimtoestel staat reeds met de voeten 
in de grond. Dat wil zeggen dat de papa van Lou en Joske Fien al heel wat graafwerk 
achter de rug heeft. Een dikke pluim voor hem en wij kijken ernaar uit om er op te spelen. 
  

GrootouderdagWie nog wil deWie nog wil deelnemen aan de informatieve grootouderdag  
Meer dan veertig grootouders waren aanwezig op de infonamiddag. Een mooie delegatie  
die hartelijk ontvangen werd door onze grootouder uit de stuurgroep, Greet Vandeperre. 
Na het verkrijgen van heel wat info rond onze freinetwerking (en er kon nog heel veel 

over verteld worden), konden onze grootouders mee genieten van het forum. Hartelijk bedankt voor 
jullie talrijke opkomst! Nog slechts één keer staat het forum open voor publiek, dus de grootouders 
mogen zeker opnieuw aanwezig zijn! 
 

LekkerbekkentochtAl ingeschreven voor de lekkerbekkentocht 
Onze feestgroep heeft weer voor een geslaagde lekkerbekkentocht gezorgd, 
waarvoor dank aan allen. Ook dank aan de vele ingeschreven mensen die het frissere 
weer trotseerden om te kunnen smullen van een lekkere groentesaté, heerlijk warme 
soep en nog warmere lasagne. Daarna kon men afkoelen bij een zelfgemaakt ijsje door de kleuters. 
Het was weer dik in orde!!!  
 

Data vormsel en communie 
De data van het vormsel en de communie van 2020 zijn reeds eerder dit jaar doorgestuurd, maar 
voor alle veiligheid zitten ze nog een keer in de bijlage van de mail. 
 

Controle school  
Vandaag hebben de arbeidsgeneesheer en een man van de veiligheid een controle 
gehouden op onze school. Ieder jaar controleren zij de huidige werkomgeving en gaan 
ze na of er verbeteringen gebeurd zijn na hun vorig bezoek. De opvolging van de vorige 
raadgevingen werd opgemerkt. Andere tips nemen we mee om aan te werken. Controle 
geslaagd! 

 

Schoolfeest 11 mei 
Zaterdag 11 mei is het zover. Daarom zijn we op zoek naar heel wat helpende handen. 
De feestgroep heeft papieren aan het bord in de gang van de lagere school hangen die je kan 
invullen. Verder is er onderstaande doodle die je kan gebruiken. Fabienne zal beide 
netwerken bekijken en steeds aanpassen: https://doodle.com/poll/2spmy6yuyxgx2ewh  
 
Overzicht helpende  handen: 

• Klaarzetten vanaf 9u00 > 15 personen  
• Helpen tijdens het schoolfeest van 14u00 – 15u00 > 8 personen  

15u00 – 16u00 > 8 personen  
16u00 – 17u30 > 8 personen 

• Opruimen na het schoolfeest vanaf 17u30 > 15 personen 
 
Vele handen maken het werk licht. 
Het team zit tijdens het schoolfeest verdeeld over allerlei ateliers, dus zij hebben allen al een taak 
en kunnen tussen 14u00 en 17u30 nergens anders ingevuld worden. 
Bedankt voor jullie ondersteuning!!!  
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 Belangrijke data 
10 mei: 15u00 musical (wie meespeelt in de musical zal die dag later buiten zijn) 
11 mei: SCHOOLFEEST en musical 
22 mei: pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL – GEEN OPVANG 
30 en 31 mei: GEEN SCHOOL – GEEN OPVANG 
10 juni: GEEN SCHOOL – GEEN OPVANG 
 

Atelier 
Vrijdag 24 mei vindt het volgend atelier plaats. De doodle voor het atelier volgt later. 
 

Mei Juni  
24 14 

Forum 
Vrijdag 7 juni vindt het laatste forum plaats. We starten zoals gewoonlijk rond 15u00. Je kan best 

tijdig aanwezig zijn (14u45), want als alle klassen binnen zijn, gaan we van start. Daarna 
moet je buiten wachten tot de deur na de voorstelling weer open gaat. Deze keer vindt het 
forum plaats in de turnzaal. Ook grootouders mogen meekomen.  

 
Juni  
07 

 

Nieuws uit het team 
Ines is dit weekend gevallen en is even arbeidsongeschikt tot en met woensdag 8 mei. 
Vandaag hebben we moeten roeien met de riemen die we hebben, maar morgen en 
woensdag zal Goedele komen vervangen. 
 

Wij leven mee met… 
Nathan Degreef bij het overlijden van zijn grootvader. 
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe bij het verwerkingsproces. 
 

 

Klanken uit de werkgroepen 
 
Stuurgroep 
Voor de stuurgroepleden: volgende vergadering vindt plaats op woensdag 8 mei 2019 om 9u00.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Vakanties en vrije dagen 

   

 SCHOOLJAAR 2018-2019 
 van tot en met 

pedagogische studiedag woensdag 22 mei 2019  - 

      

O.H.Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 vrijdag 31 mei 2019 

      

Pinkstermaandag maandag 10 juni 2019  - 
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Mei 
maandag 6 SOS  

dinsdag 7 GR 2 + GR 3 zwemmen KO1 > MPI 
KO3 kampvergadering 
19u30 

woensdag 8 Stuurgroep 9u00 

donderdag 9 Team lang  

vrijdag 10 Musical 15u00 

zaterdag 11  MUSICAL en SCHOOLFEEST 

zondag 12   

maandag 13 
GR3 oefenen 
fietsexamen  

GR1 Kampvergadering 
19u15 

GR2 kampvergadering 
20u00 

dinsdag 14 GR 2 + GR 3 zwemmen 

woensdag 15  GR3 fietsexamen 

donderdag 16 Schoolraad Team kort  

vrijdag 17   

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20 Nieuwsbrief GR3 Bert De Kusser 

dinsdag 21 GR 2 + GR 3 zwemmen KO2 > MPI 

woensdag 22 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

donderdag 23 GR2 De Betties 

vrijdag 24 Atelier  

zaterdag 25   

zondag 26   

maandag 27  Start KiZo KO1? 

dinsdag 28 GR 2 + GR 3 zwemmen GR2 “De krekel en de mier” Team kort 

woensdag 29 Meedoedag 2,5-jarigen  

donderdag 30 HEMELVAART > GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

vrijdag 31 Vrije dag > GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 
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Juni 
zaterdag 1   

zondag 2   

maandag 3 Instapdag 
GR3 zwemmen 
NM SOS MDO 

dinsdag 4 GR 2 + GR 3 diplomazwemmen 

woensdag 5   

donderdag 6 Kamp KO3 Schoolraad GR2 De Betties Team lang 

vrijdag 7 Kamp KO3 Forum  

zaterdag 8   

zondag 9 PINKSTEREN 

maandag 10 PINKSTERMAANDAG > GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

dinsdag 11 Kamp GR1 Kamp GR2 Geen zwemmen KO1 > MPI 

woensdag 12 Kamp GR1 Kamp GR2  

donderdag 13 Kamp GR1 Kamp GR2 

vrijdag 14 Kamp GR2 Atelier  

zaterdag 15   

zondag 16   

maandag 17 SOS 

dinsdag 18 
GR 1 sportdag De 
Bogaard 

GR 2 + 3 vrij 
zwemmen 

Mededeling LTP 

Einde KiZo KO1? 

woensdag 19  Nieuwsflash 

donderdag 20 
GR 3 sportdag Bel 
GR2 De Betties 

vrijdag 21 BBQ 

zaterdag 22  Benefietconcert Huis Perrekes 

zondag 23   

maandag 24  GR3 sportdag met fiets???? 

dinsdag 25 GR 2 + GR 3 vrij zwemmen KO2 > MPI 

woensdag 26 Stuurgroep Afscheid 6de lj.  

donderdag 27  GR3 Pennenzakkenrock 

vrijdag 28 LAATSTE SCHOOLDAG > HALVE DAG SCHOOL 

zaterdag 29   

zondag 30  
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