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

NIEUWSBRIEF MAART 2018
ACTIVITEITENKALENDER
ma.05.03.’18:

individuele oudercontacten kleuterschool
zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)

di.

06.03.’18:

individuele oudercontacten kleuterschool
theatervoorstelling 5de en 6de leerjaar in CC de Werft (voormiddag)

woe.07.03.’18:

namiddag : SVS zwemmarathon voor lagere school (zwembad Geel)

vrij. 09.03.’18:

nationale pyjamadag (Bednet)
5de leerjaar : project te Sancta Maria (voormiddag)

zon. 11.03.’18:

ontbijtactie door ouderraad : afhalen op school
tussen 7.30-10uur

ma. 12.03.’18:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
3de en 4de leerjaar Sport in Axion

di. 13.03.’18:

voorbereidende activiteit eerste communie op school :
15.45-17.15uur

woe.14-vrij.16.03.’18: directiedriedaagse te Blankenberge vanuit katholiek onderwijs
directie afwezig
vrij. 16.03.’18:

5de leerjaar : project te Sancta Maria (voormiddag)

ma. 19.03.’18:

start inschrijvingen ’18-‘19
zwemmen 1ste en 2de leerjaar

(namiddag)

5de en 6de leerjaar Sport in Axion
woe.21.03.’18:

SVS Danone Nation Cup voetbal 5de en 6de leerjaar (De Leunen)

ma.26.03.’18:
di. 27.03.’18:

individuele oudercontacten lagere school
individuele oudercontacten lagere school

woe. 28.03.’18:

10.30uur : infomoment nieuwe kleuters

do.

oefening busevacuatie door de Lijn voor lagere school

29.03.’18:

paasrapport lagere school
vrij. 30.03.’18:

paasviering 13.30 uur

paasvakantie van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april
1.Vastenperiode 2018
In deze veertigdagentijd wordt er in alle klassen gewerkt rond de vastentijd, als
voorbereiding op Pasen. Het 3de leerjaar nodigt iedereen uit om mee te vieren in de
paasviering op vrijdag 30 maart om 13.30 uur in onze Sint-Hubertuskerk.
2.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.
Daarom mogen alle kinderen op vrijdag 9 maart in pyjama naar school komen.
Zo steken we zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem.
3. Eerste communie
De voorbijgaande jaren werden de voorbereidingen rond de eerste communie bij
catechisten thuis gegeven. Dit schooljaar stellen wij onze school daarvoor ter
beschikking. Een eerste activiteit zal dinsdag 13 maart van 16.45 tot 17.15 uur
doorgaan in onze school.
4. Projecten sociale vaardigheden : maandpuntje maart/april: "Ik help het
zaadje groeien”
Passend bij de komende lentemaanden komen de zaadjes uit onze schatkist.
Het deelthema “Ik help het zaadje groeien” wordt in elke klas verder uitgewerkt.
5. Batterijen: dubbele puntenactie !!
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen. Per kilo
gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij
vervolgens inruilen voor nuttig didactisch of educatief materiaal. Momenteel
organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen we het puntentotaal van de
school een stevige boost geven ! Van 26 februari tot 18 maart krijgt onze school dus niet
1 maar 2 punten per ingezamelde kilo gebruikte batterijen ! Hierbij dus een warme
oproep om deze actie te steunen en massaal gebruikte batterijen binnen te brengen.
Let op : scholen mogen enkel huishoudelijke batterijen inzamelen.Meer informatie over
de actie vind je ook op: www.bebat.be/nl/dubbele-punten
6. Dank je wel …Spaaractie : Zespri kiwi
Bedankt aan allen die mee spaarden voor kiwi-ballen ! Onze kinderen genieten intussen
van de ballen tijdens de speeltijd en in de gymles.
7. Herinnering : inschrijvingen in onze 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. Deze start vanaf 19 maart voor alle kinderen.
Alle ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep ontvingen 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
Noteer alvast in uw agenda :
zaterdag 18 mei 2019 om 14.30 uur : vormsel in de Sint-Amandskerk
zaterdag 8 juni 2019 om 14 uur : eerste communie in onze Sint-Hubertuskerk
Afsluitertje van de maand :
Fijn dat je kind op tijd op school is, ook tijdens deze koude winterdagen !

