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

NIEUWSBRIEF JANUARI 2018
ACTIVITEITENKALENDER

ma.08.01.’18:

eerste schooldag van het nieuwe jaar : welkom in 2018 !
sport in Axion : 5de en 6de leerjaar
zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag), 1ste en 2de leerjaar
(namiddag)

do. 11.01.’18 :
vrij.12.01.’18 :

kriebelteam (luizencontrole)
kriebelteam (vervolg luizencontrole)

ma.15.01.’18 :

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

di.16.01.’18 :

19.30 uur : infoavond overgang 6de leerjaar -secundair onderwijs in
samenwerking met CLB
(in de gymzaal van de school)

woe.17.01.’18:

namiddag : SVS-activiteit trefbal in gymzaal van Aloysiusinstituut
20 uur : infoavond eerste communie voor ouders
(in de gymzaal van de school)

vrij.19.01.’18:

Koffiestop tvv Broederlijk Delen door het 5de leerjaar

zon.21.01.’18:

9 uur : instapviering eerste communie in de Sint-Hubertuskerk

ma.22.01.’18 :

sport in Axion : 3de en 4de leerjaar
zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag), 1ste en 2de leerjaar
(namiddag)
bezoek aan SMIK te Kasterlee door 6de leerjaar (namiddag)

woe.24.01.’18 :

10.30 uur : kennismakingsmoment nieuwe kleuters

ma.29.01.’18:

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

di.30.01.’18 :

voorstelling “Vuilviesland” door IOK voor 2deen 3de kleuterklas op
school
Vooruitblik : NOTEER ALVAST IN UW NIEUWE AGENDA !!
vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018 : kledinginzameling
zaterdag 28 april 2018 : vormsel Sint-Amandskerk om 14.30 uur

zaterdag 19 mei 2018 : eerste communie Sint-Hubertuskerk om 14 uur
zaterdag 2 juni 2018 : schoolfeest

dinsdag 26 juni 2018 : receptie 6de leerjaar om 20 uur

1. Project sociale vaardigheden : maandpuntje januari/februari :
"Iedere stem mag gehoord worden”
Tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar komt de schat helium uit onze
schatkist. Het deelthema “Iedere stem mag gehoord worden” wordt in elke klas
verder uitgewerkt.
2. Herinnering : verkeersproject ‘Helm Op, Fluo Top’
Het project “Helm Op, Fluo top” wil kinderen (en hun (groot)ouders!) stimuleren om
fluo kledij en een fietshelm te dragen tijdens de donkere wintermaanden. Heel veel
kinderen en hun (groot)ouders volgden reeds onze oproep om mee te doen met deze
actie en zo zichtbaar te zijn in het naar en van school komen. Doe zo voort !
3. Midwinterfeest
Onze ouderraad organiseerde op zaterdag 9 december weer het Midwinterfeest,
de jaarlijkse eetdag. Hartelijk dank aan alle aanwezigen en helpende handen !
4. Actie Broederlijk Delen : koffiestop : 15-16 uur
Onze leerlingen van het 5de leerjaar organiseren als aanloop naar de vastenperiode een
actie ten voordele van Broederlijk Delen. Op vrijdag 19 januari 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. Woordje van de fanfare : 4de muziekkampdag
Zit je in het 1ste, 2de, 3de of 4de leerjaar ? Op maandag 12 februari van 9-15.30u
organiseert fanfare NooitGedacht voor de 4de keer een muziekkampdag op onze school.
Opvang voor en na mogelijk. Inschrijvingsgeld €3. Een broodmaaltijd tijdens de
middagpauze wordt voorzien. Gelieve in te schrijven via fannggta@hotmail.com met
volgende informatie: Naam en voornaam, adres, geboortedatum, contactgegevens van
de ouders: GSM ... .Meer info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be
7. Verloren voorwerpen
Wij vinden de laatste tijd veel koeken-en fruitdoosjes, wintergoed zoals handschoenen en
sjaal ZONDER NAAM terug op de speelplaats of in de opbergbak van de klas. Kinderen,
zelfs onze oudste leerlingen, herkennen vaak hun eigen spullen niet !
Mogen wij u daarom vragen deze spullen die mee naar school komen te VOORZIEN VAN
DE NAAM VAN UW KIND ! Alvast bedankt hiervoor.
8. Slotwoordje van het jaar
Het 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 8 januari
2018!

