Vrije Basisschool Sint-Hubertus
Aardseweg 2 – 2440 Geel
Tel. en fax: 014/85 29 98
e-mail: directie@vbsgeta.be

NIEUWSBRIEF JANUARI 2017
ACTIVITEITENKALENDER
ma.09.01.’17:

eerste schooldag van het nieuwe jaar : welkom in 2017 !
extra welkom aan onze nieuwe kleuters

di. 10.01’17:

project Wieweter 4de, 5de en 6de leerjaar (namiddag)

woe.11.01.’17:

SVS sportactiviteit namiddag : trefbal 2de graad : gymzaal college

vrij. 13.01.’17:

sportles Axion (namiddag) 3de en 4de leerjaar
zwemmen 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar

di. 17.01.’17:

theatervoorstelling Cultureel Centrum De Werft 1ste en 2de leerjaar
(namiddag)

woe.18.01.’17:

20 uur : infoavond eerste communie voor ouders
(in de gymzaal van de school)

vrij. 20.01.’17:

sportles Axion (namiddag) 5de en 6de leerjaar
zwemmen 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar

do.26.01.’17:

20.15 uur : ouderraad

vrij.27.01.’17:

sportles Axion (namiddag) 5de en 6de leerjaar
zwemmen 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar
NOTEER ALVAST IN UW NIEUWE AGENDA

*dinsdag 17 januari : infoavond op school rond “Luizen”(gymzaal) : 20-21 uur
*maandag 27 februari (krokusvakantie) : fanfare muziekkampdag 8.30-15.30 uur
*vrijdag 28 en zaterdag 29 april : kledinginzameling
*zaterdag 6 mei : schoolfeest
*zaterdag 13 mei : vormsel Sint-Amandskerk : 15 uur
*vrijdag 19 mei : tentoonstelling schoolproject voor ouders : 15.30 uur
*zaterdag 3 juni : eerste communie Sint-Hubertuskerk : 14 uur
*dinsdag 27 juni : receptie 6de leerjaar : 20 uur

1.Eetzaal kleuters
Na de kerstvakantie zullen onze 4-en 5-jarige kleuters op de bovenverdieping in de
polyvalente zaal hun boterhammetjes kunnen smullen. Wij wachten op de levering van
de nieuwe opklapbare eettafels, voorzien in de week na de kerstvakantie.
Tot dan zullen de kleuters ’s middags nog in hun eigen klas eten en drinken.
2. Luizenbeleid
Uit de resultaten van de enquête konden wij vast stellen dat jullie het
oprichten van een kriebelteam positief bevonden. Ook vroegen er ouders meer informatie
omtrent luizen. Deze infoavond gaat door in de gymzaal van onze school op
dinsdag 17 januari van 20 tot 21 uur en zal geleid worden door Danny,
verpleegkundige van het CLB. Iedereen van harte welkom !
Daarna gaat ons kriebelteam van start. De exacte datum waarop wij controle
zullen doen bij alle kinderen, gaan wij u zo snel mogelijk meedelen.
3. Project sociale vaardigheden : maandpuntje januari :
"Samen spelen en werken is gezellig !"
Dit schooljaar vertrokken we vanuit het jaarthema: "Er zit muziek in!".De muzieknoot
voor deze maand is “samen spelen en werken is gezellig”. Hieraan zal gewerkt worden
in elke klas.
4. Midwinterfeest
Onze ouderraad organiseerde op zaterdag 10 december weer het Midwinterfeest,
de jaarlijkse eetdag. Hartelijk dank aan alle aanwezigen en helpende handen !
5. Verloren voorwerpen
Er bleven tijdens deze eerste maanden heel wat spullen achter in onze school …
De doos met verloren voorwerpen (zonder naam) is te vinden op het
secretariaat van onze school in het witte hoekhuis.
Gelieve alle koek- en brooddozen, drinkbussen, … van naam te voorzien zo ook
het wintergerief zoals mutsen, handschoenen en sjaals, zeker voor onze kleuters !
Zo kunnen we vlug de juiste eigenaar of eigenares terug vinden…
6. Bericht van de fanfare
Muziekkampdag "SPE(e)L E(e)N MUZIEK(instrument)" op maandag 27 februari 2017
(krokusvakantie)
Inschrijven tot 20/02
Deelnameprijs: € 3,8:30u - 15:30u (opvang voor en na indien nodig mogelijk)
Begeleiding door professionele dirigent Philip Gorts
In de muziekklas Vrije Basisschool Sint Hubertus
Verdere info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be of via Jef Goetschalckx
014/851561
7. Slotwoordje van het jaar
Mijn ganse schoolteam en ik wensen u en uw familieleden gezellige kerstdagen toe en de
beste wensen voor het nieuwe jaar. Graag zien we elkaar weer op
maandag 9 januari 2017 !

