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

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
ACTIVITEITENKALENDER
do. 01.02.’18:

instapmoment nieuwe kleuters
vergadering ouderraad 20.15 uur

vrij.02.02.’18:

gezamenlijke opening “Week tegen pesten”
5A : Techniekactiviteit in GO-Geel

ma.05.02.’18:

zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag), 1ste en 2de leerjaar
(namiddag)
Start gekke week : zie aparte brief !!

di. 06.02.’18:

dikke truiendag

vrij.09.02.’18:

gezamenlijke afsluiting “Week tegen pesten”
namiddag: carnavalstoet : zie verdere info

maandag 12.02 t.e.m. zondag 18.02.’18 : krokusvakantie
ma. 19.02.’18:

instapmoment nieuwe kleuters
start inschrijvingen voor broertjes/zusjes of kinderen van personeel
voor het schooljaar ’18-‘19
zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
3de en 4de leerjaar Sport in Axion
20 uur : vergadering schoolraad

do. 22.02.’18:

kriebelteam

(luizenbeleid)

zat. 24.02.’18:

Ten Aard Verlicht !

zon.25.02.’18:

9 uur : naamopgave vormelingen in de Sint-Hubertuskerk

ma. 26.02.’18:

1ste en 2de leerjaar

(namiddag)

5de en 6de leerjaar Sport in Axion
woe.28.02.’18:

namiddag : SVS netbal voor 5de en 6de leerjaar in
sportzaal Sint-Aloysiusinstituut

1. Projecten sociale vaardigheden
1.1. 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.
1.2. Week tegen pesten : van vrijdag 2 tem vrijdag 9 februari
Zoals u waarschijnlijk reeds in de media vernam, nemen wij ook deel aan
“de Vlaamse Week tegen pesten” op onze school. Wij zetten allerlei activiteiten in gang
om extra aandacht te vestigen op het niemand uitsluiten in onze school of klas.

2. Dikketruiendag : dinsdag 6 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.

3.Carnaval!!!!!
Van 5 tot en met 9 februari houden we een KNOTSGEKKE WEEK op school !
Elke dag iets anders, een beetje gek. Hiervan ontvangt u nog een aparte brief.
Op vrijdagnamiddag 9 februari vieren we met onze school carnaval.
Van klein tot groot verkleden we ons vanaf ’s middags naar eigen smaak. Dit jaar
trekken we in stoet door het dorp. Om 13.15 uur vertrekken we aan de school. De stoet
stapt dan via de Sluisstraat, Sint-Hubertusstraat, Hazenstraat, Beekhoek, Marterstraat,
Zandwaver, Reebokstraat, Otterstraat terug naar de Fazantenstraat.
We brengen geen confetti, of spuitbussen mee, alleen slingers zijn toegelaten!
Na de stoet krijgen onze kinderen een drankje en een wafel aangeboden. Dit alles
wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze ouderraad, waarvoor
onze hartelijke dank !
Voor onze allerkleinsten zoeken we nog enkele ruime bolderkarren, of andere veilige
vervoersmiddelen zodat onze bengeltjes even kunnen rusten als ze moe worden tijdens
de stoet. Wie ons kan helpen, mag een seintje geven aan de klasjuf.
We wensen alle deelnemers en kijklustigen alvast veel plezier!
4. Project verkeer
Na onze actie “Helm op, fluo top” werkte onze verkeerswerkgroep een nieuw
project uit. Na de krokusvakantie start een nieuwe actie rond oa veilig en
verantwoord parkeren rondom onze school.
U ontvangt hiervoor een aparte brief met verdere info.
5. Damiaanactie : dank je wel !
Onze leerlingen van het 5de leerjaar organiseerden een “koffiestop” ten voordele van de
Damiaanactie. Dankzij de steun van alle bezoekers konden we maar liefst €1200
overmaken aan de Damiaanorganisatie !! Proficiat aan het 5de leerjaar en
dank aan de helpers en al wie deze actie gesteund heeft!

6. Woordje van de fanfare : 4de muziekkampdag (herinnering)
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. Inschrijvingen in de school
Met de basisscholen in Geel werden onderling afspraken gemaakt in verband met de
inschrijvingsperiode voor kinderen die vanaf volgend schooljaar (’18-’19) voor het eerst
naar school mogen gaan. De inschrijvingsperiode gaat van start : vanaf 19 februari
voor broertjes of zussen, of voor kinderen van personeel ; vanaf 19 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 (op woensdag) plaats
waarop er ook kan ingeschreven worden. 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 via
directie@vbsgeta.be of 014/85 29 98
8. OPROEP STAD GEEL Kindvriendelijke Stad—focusgroep burgers
De stad heeft in 2017 beslist om het traject voor het behalen van het
Label Kindvriendelijke Stad op te starten. Een kindvriendelijke stad zet de
kinderrechten om in een concreet beleid dat kinderen en jongeren, en zo ook
iedereen, ten goede komt. In de eerste en huidige fase van het project gaat
de stad na hoe kind- en jeugdvriendelijk Geel is. Er zijn reeds vooropgestelde
vragenlijsten bij stadsdiensten en diensten van het sociaal huis afgenomen
(quickscan). Daarnaast zijn er, aan de hand van vooropgestelde vragenlijsten
voor -12-jarigen en +12-jarigen, controlegesprekken gevoerd bij kinderen en
jongeren. De volgende stap is de organisatie van focusgroepen, waar aan de
hand van stellingen uit de voorafgaande bevragingen, samen op zoek gegaan
wordt naar de knelpunten voor kinderen en jongeren in Geel.
Welke thema’s zijn volgens jou belangrijk om Geel kind- en jeugdvriendelijker
te maken? Er worden woensdag 7 februari twee focus-groepen
georganiseerd: Namiddagsessie: 13.30 tot 15.00 uur Avondsessie: 19.30 tot
21.00 uur Tijdens de sessies is er kinderopvang voorzien!
Inschrijven kan v ia jeugd@geel.be, 014/56 68 00

