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

NIEUWSBRIEF MAART 2017
ACTIVITEITENKALENDER
woe.01.03.’17:

Aswoensdag : start vastenperiode : 40 dagen op weg naar Pasen

ma. 06.03.’17:

instap nieuwe kleuters
individuele oudercontacten kleuterschool

di. 07.03.’17 :

individuele oudercontacten kleuterschool

woe.08.03.’17:

SVS-sportactiviteit : zwemmarathon : zwembad van Geel :
namiddag

vrij. 10.03.’17:

Project 5de leerjaar en KOGEKA Sancta-Maria instituut (voormiddag)
zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
sportles Axion 5de en 6de leerjaar (namiddag)

zon. 12.03.’17:

ontbijtactie door onze ouderraad

woe.15.03.’17:

Kindergemeenteraad voor afgevaardigde leerlingen 4de leerjaar :
namiddag in Sint-Jozefinstituut

vrij. 17.03.’17:

Pyjamadag ! Actie Bednet
zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
sportles Axion 3de en 4de leerjaar (namiddag
Koffiestop-actie t.v.v. Broederlijk Delen door 5de leerjaar :
15-16 uur : aan de fietsrekken

ma. 20.03.’17:

start inschrijvingen kleuters geboren 2015

di.

theatervoorstelling 3de en 4de leerjaar CC De Werft Geel

21.03.’17:

woe.22.03.’17:

SVS-sportactiviteit : 3de graad : Danone Nations Cup :
De Leunen : namiddag

vrij. 24.03.’17:

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

ma. 27.03.’17:

individuele oudercontacten lagere school

di.

individuele oudercontacten lagere school

28.03.’17:

woe. 29.03.’17:

kennismakingsmoment nieuwe kleuters : 10.30 uur

do.

13.30 uur : vastenviering in de Sint-Hubertus kerk :
allen van harte welkom !

30.03.’17:

vrij. 31.03.’17:

sponsorwandeling door alle kinderen t.v.v. ons speelplaatsproject
(info volgt nog)
start paasvakantie

Niet vergeten !
*zondag 12 maart : ontbijtactie ouderraad : vergeet je ontbijt niet af te halen tussen
7.15-10 uur in de gymzaal van onze school !
*maandag 3 april tot en met zondag 16 april : paasvakantie
*maandag 17 april : Paasmaandag : geen school
*Jeugdboekenmaand maart : thema : “Je bent wie je bent”
Meer info op www.jeugdboekenweek.be : leesplezier en boeken in de kijker

1.Inschrijvingen in de school : herhaling :
Vanaf 20 maart schrijven we graag alle kinderen in die vanaf volgend schooljaar
(’17-’18) voor het eerst naar school mogen gaan. In onze school vindt voor elke
instapdatum een infomoment plaats waarop er ook kan ingeschreven worden.
2.Leerlingenaantal/nieuwe kleuterjuffen
Op 1 februari telde de school 143 kleuters en 180 leerlingen. Met 323 kinderen in totaal
is dit een recordaantal voor onze school ! Zoals u al vernomen hebt in de vorige
nieuwsbrief zal door deze sterke aangroei een bijkomende kleuterklas o.l.v. juf Naomi
Horemans ingericht kunnen worden na de krokusvakantie.
Juf Anke neemt ouderschapverlof voor 1/5 en zal op maandag-en dinsdagnamiddag
vervangen worden door juf Veerle Cosemans. Juf Veerle is tevens ook tewerkgesteld in
de vrije basisschool Kompas te Geel.
Wij heten juf Naomi en juf Veerle van harte welkom op onze Sint-Hubertusschool !
3.Werkgroep veilig verkeer
Na de acties rond zichtbaarheid ligt het verkeersaccent de komende weken op het thema
“Gordel aan”. We willen de kinderen wijzen op het belang van het dragen van de gordel,
in de auto of in de schoolbus, ook bij korte afstanden. Wij hopen natuurlijk ook dat alle
bestuurders en andere passagiers het goede voorbeeld aan onze kinderen geven !
4.Project sociale vaardigheden op school : maandpuntje maart
Het maandpuntje "Luister goed naar elkaar” zal tijdens de maand maart in elke klas aan
bod komen. We gaan erop letten om eens extra goed te luisteren naar elkaar !
5.Vrijdag 17 maart:
Bednet : Nationale Pyjamadag
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les
in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig
afwezig zijn door ziekte, operatie of ongeval, zijn zo mee met de les en blijven in contact
met hun vrienden. Wij tonen ons warm hart en doen mee aan de Nationale Pyjamadag.
Kom daarom op vrijdag 17 maart in pyjama naar school. Zo steken we zieke kinderen en
jongeren een hart onder de riem.
Vastenactie Broederlijk Delen : koffiestop : 15-16 uur
Onze leerlingen van het 5de leerjaar organiseren tijdens de vastenperiode een actie
ten voordele van Broederlijk Delen. Op vrijdag 17 maart van 15 tot 16 uur kan je
aan de fietsenrekken op elke vestigingsplaats een kopje koffie of drankje nuttigen.
De opbrengst van deze koffieverkoop gaat integraal naar Broederlijk Delen.
Broederlijk Delen focust op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van
natuurlijke rijkdommen, inspraak en vrede.
Alvast bedankt voor uw vrijwillige bijdrage !
6. Vastenviering
Op donderdag 30 maart om 13.30 uur verzorgen onze leerlingen van het 3de leerjaar
een vastenviering in de Sint-Hubertuskerk. Samen met priester Jan bereiden wij ons voor
op het komende paasfeest. Van harte welkom om met ons mee te vieren !
Een fijne krokusvakantie gewenst en tot maandag 6 maart !

