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

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017
ACTIVITEITENKALENDER
woe.01.02.’17:

instap nieuwe kleuters

do. 02.02.’17:

schoolraad 20 uur

vrij. 03.02.’17:

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

ma. 06.02.’17:

facultatieve verlofdag : geen school voor onze kinderen én
leerkrachten !

do. 09.02.’17:

poppenkastvoorstelling door “De Neus “ voor alle kleuters en 1ste
graad (voormiddag)

vrij. 10.02.’17:

zwemmen 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
bezoek bibliotheek 4de leerjaar (voormiddag)

ma. 13.02.’17:

werkgroep verkeer 20 uur

do.

bezoek van een auteur in het 5de leerjaar

16.02.’17:

vrij. 17.02.’17:

dikke truiendag
zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
sportles Axion 3de en 4de leerjaar(namiddag)

di.

21.02.’17:

theatervoorstelling 5de en 6de leerjaar CC De Werft (namiddag)

woe. 22.02.’17:

kennismakingsmoment nieuwe kleuters : 10.30 uur

do.

start van het kriebelteam : eerste luizencontrole

23.02.’17:

vrij. 24.02.’17:

Niet vergeten !

carnaval op school

begin van de krokusvakantie

*maandag 27 februari tot en met zondag 5 maart : krokusvakantie
*zondag 12 maart : ontbijtactie door onze ouderraad
*vrijdag 17 maart : 15-16 uur : koffiestop Broederlijk Delen, door het 5de leerjaar aan de
fietsenrekken

1.Inschrijvingen in de school
Met de basisscholen in Geel werden onderling afspraken gemaakt in verband met de
inschrijvingsperiodes voor kinderen die vanaf volgend schooljaar (’17-’18) voor het eerst
naar school mogen gaan. De inschrijvingsperiode gaat van start : vanaf 20 februari voor
broertjes of zussen, of voor kinderen van personeel, vanaf 20 maart voor alle andere
kinderen. Alle ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep ontvangen hierover een
infofolder vanuit de stad Geel.
In onze school vindt voor elke instapdatum een infomoment plaats waarop er ook kan
ingeschreven worden. Dit infomoment vindt plaats op woensdag voor de
instapdatum. Ouders van toekomstige kinderen uit onze schoolomgeving kunnen gerust
zijn dat er voor hun kind nog een plaatsje zal zijn in onze school. Ken je ouders wiens
kind in deze leeftijdscategorie valt (dus volgend schooljaar 2,5 jaar wordt), dan mag je
hen aanraden om met ons contact op te nemen.
2.Nieuwe eetzaal oudste kleuters
Op dinsdag 10 januari werd onze eetzaal voor de oudste kleuters op de
bovenverdieping plechtig geopend. Foto’s zijn te bewonderen op onze schoolsite.
Ondertussen smullen onze 4-en 5-jarige kleuters elke middag in deze nieuwe
eetzaal en de 2,5-en 3-jarigen samen in de eetzaal beneden.
3. Instaplestijden : nieuwe kleuterklas
Door de sterke aangroei van kleuters op onze school, zal er een extra kleuterklasje
na de krokusvakantie ingericht kunnen worden. We krijgen hiervoor extra lestijden
waardoor we de huidige klas van juf Veerle kunnen ontdubbelen. Vanaf maandag 6
maart verwelkomen wij juf Naomi Horemans op onze school. De kinderen die bij juf
Veerle gestart zijn op 1 september of na de herfstvakantie zullen in het nieuwe
klasje bij juf Naomi zitten. De jongste peuters blijven in de instapklas bij juf Veerle.
U krijgt, als ouder van een kleuter in de kleuterklas van juf Veerle, nog de nodige
infobrief mee.
Oproep : speelgoed
Voor deze nieuwe kleuterklas zijn we nog op zoek naar extra speelgoed.
Heeft u thuis grote plastic blokken, auto’s of poppen en geen “kandidaat-spelers” meer …
breng deze dan gerust binnen op het secretariaat ! Alvast van harte dank !
4. Project sociale vaardigheden op school : maandpuntje februari :
"Samen spelen en werken is gezellig !"
Het maandpuntje van januari “samen spelen en werken is gezellig”, zal ook in februari in
elke klas aan bod komen.
5. Kinderparlement
De afgelopen maanden vergaderde het kinderparlement 2 maal. Hierin zitten 2
afgevaardigden van elke klas vanaf het 3de leerjaar samen met enkele leerkrachten en
directie. Enkele voorstellen van de kinderen die al uitgevoerd konden worden : een
bezoek aan het hoekhuis (secretariaat en directie) en een keertje muziek op de
speelplaats tijdens één speeltijd. Na de krokusvakantie wordt er uitgekeken naar het
gebruik van de spelengarage met gerief om tijdens de speeltijden te gebruiken op de
speelplaats van de 2de en 3de graad.

6. Bericht van de fanfare (herhaling)
Muziekkampdag "SPE(e)L E(e)N MUZIEK(instrument)" op maandag 27 februari 2017
(krokusvakantie). Inschrijven tot 20/02. Deelnameprijs: € 3,- Begeleiding door
professionele dirigent Philip Gorts. In de muziekklas Vrije Basisschool Sint-Hubertus.
Verdereinfo : www.fanfareorkestnooitgedacht.be of via Jef Goetschalckx
014/851561Verdere info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be of via Jef Goetschalckx
014/851561
7. Dikketruiendag : vrijdag 17 februari
De Dikketruiendag wil een aanzet geven om op school en in het dagelijks leven
structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Als we minder fossiele brandstoffen verbruiken, warmt de aarde minder snel op.
Ook als school willen we wat zorgzamer leren omspringen met ons energieverbruik.
Daarom zetten we die dag op school de verwarming enkele graden lager.
Graag uw kind(eren) die dag wat extra aankleden a.u.b.
8. Verkeersveiligheid
Bedankt aan alle (groot)ouders en kinderen die zorgen voor de verkeersveiligheid rond
onze school ! Initiatieven zoals fietsen naar school, de auto parkeren aan de kerk of de
parochiezaal en verder te voet naar school stappen, juichen wij van harte toe !!
Hierbij nogmaals een oproep om te parkeren in de voorbestemde parkeervakken en
GEEN stilstaande auto’s op de parking voor het hoekhuis/nieuwbouw te plaatsen !
GEEN auto’s op fiets-of voetpaden a.u.b. ! Gebruik ook de voetpaden rond de school,
het tuintje aan het kloostergebouw is voor privégebruik.
In het voorjaar besteedt de werkgroep verkeer aandacht aan het thema “Let op,
gordel aan”. Ook hier vragen wij de medewerking van u als ouders en onze kinderen.
Bedankt aan ieder die reeds het goede voorbeeld geeft om de omgeving rond onze
school zo veilig mogelijk te maken !
9. Schoolbanken te koop
Bent u oud-leerling op onze school en hebt u graag een souvenir ? Of hebt u interesse in
een oude schoolbank ? Wij verkopen enkele oude schoolbanken aan € 5 (lage,groene
bank, linkse foto) en € 10 (hoge, bruine bank, foto rechts). Indien interesse, neem dan
contact op met de leerkracht of via het secretariaat of directie

10. Carnaval
Van 20 tot 24 februari houden we KNOTSGEKKE WEEK! Elke dag iets anders een beetje
gek. Hiervan ontvangt u nog een infobriefje. Op vrijdagnamiddag 24 februari vieren we
met onze school carnaval. Van klein tot groot verkleden we ons vanaf ’s middags naar
eigen smaak. Om de 2 schooljaren doen we ofwel een grote stoet ofwel een zaalactiviteit.
Dit jaar komt de zaalactiviteit aan beurt, dus geen stoet !
De kleuters vieren carnaval met een goochelaar in de gymzaal.
Voor de kinderen van de lagere school is er een carnavalnamiddag
gepland die eindigt met een dansfeest. Het is geen stoet en we blijven
op school.
We brengen geen confetti, spuitbussen of slingers mee!
Tijdens de pauze krijgen onze kinderen een versgebakken wafel en een drankje
aangeboden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun en “wafelbakkers” van
onze ouderraad, waarvoor onze hartelijke dank !

Alvast een fijne krokusvakantie gewenst en tot maandag 6 maart !

