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

NIEUWSBRIEF APRIL 2018
ACTIVITEITENKALENDER
paasvakantie van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april
ma.16.04.’18:

zwemmen 3de en 4de , 5de en 6de

woe.18.04.’18:

leeruitstap boerderij 2KA en 2KB

do. 19.04.’18:

kriebelteam (controle luizen op school)

leerjaar (namiddag)

poppenkast De Neus : “De boerderij” voor de kleuterschool
en 1ste leerjaar
ouderraad 20.15 uur
vrij. 20.04.’18:
zat. 21.04.’18:

kledinginzameling door ouderraad (zie flyer onderaan)

ma. 23.04.’18:

theatervoorstelling CC De Werft : 3de en 4de leerjaar (voormiddag)
zwemmen 3de en 4de , 5de en 6de

leerjaar (namiddag)

kinderparlement
woe. 25.04.’18:

SVS-namiddagactiviteit : Rollerhappening De Leunen

do.

buitenlesdag (door Milieueducatie Op School)

26.04.’18:

zat. 28.04.’18:

vormsel in Sint-Amandskerk om 14.30 uur

ma. 30.04.’18:

facultatieve verlofdag

di.

dag van de arbeid (geen school)

01.05.’18:

De ouderraad VBSGETA-Ten Aard

voor en door iedereen!

De ouderraad van de Basisschool Geel Ten Aard organiseert een inzameling van kleding, lakens, dekens, schoenen, gordijnen,
beddengoed, hoeden, pluchen knuffels, handtassen, riemen enz... (Matten zijn NIET toegestaan)
KLEDINGINZAMELING BRENG OUDE KLEDING BINNEN!
Wanneer en waar? · vrijdag 20 april 2018 : 15u15 – 17u in de Turnzaal St-Hubertus
· zaterdag 21 april 2018 : 10u – 12u in de Turnzaal St-Hubertus
De opbrengst wordt integraal gebruikt voor nieuwe schoolprojecten! Al onze kinderen genieten mee! I.s.m. de firma Textile
Recycling Moeskops uit Poppel. Deze firma sorteert ingezamelde materialen die herbruikbaar zijn, deze krijgen een tweede
leven in landen als Pakistan, India, Afrika en Oost-Europa. Breng alle materiaal binnen in PLASTIEKEN ZAKKEN (géén
kartonnen dozen). Gelieve de goederen pas vanaf vrijdag binnen te brengen aangezien er geen mogelijkheid is tot stockage op
de school. Bedankt voor jullie medewerking !

1.Leerlingenaantal
Op 1 februari telde onze school 143 kleuters en 179 leerlingen, 322 kinderen in totaal !
2. Veilig verkeer
Vanuit onze eigen werkgroep op school
Na de acties rond zichtbaarheid, gordel aan en parkeren ligt het verkeersaccent na de
paasvakantie op het thema “Strappen : stappen en trappen”. We roepen iedereen op om
zoveel mogelijk al stappend of trappend naar school te komen. Ook met de klas doen wij
allerlei stap-en trapactiviteiten.
Vanuit Stad Geel
Onze school heeft ervoor gekozen, om in samenwerking met de Stad Geel, deel te nemen
aan het project Route2school. Dit project heeft als hoofddoel de verkeersveiligheid van
uw kind(eren) te verbeteren. Via de website www.route2school.be kan u mogelijke
knelpunten op de route van en naar onze school registreren. Op maandag 16 april volgt
een brief met meer info. Zeker deelnemen vanaf dan is alvast de boodschap !
3. Eerste communie
Onze eerste voorbereidende activiteit vond plaats op dinsdag 13 maart. Het was een heel
fijn gebeuren met de eerste communicantjes ! Op dinsdag 8 mei gaan we dit nog eens
overdoen in onze school. Alle eerste communicantjes zijn weer welkom van 15.30 tot
17.15 uur. We gaan bloemen knutselen ter versiering van de boog aan de Mariagrot
voor de komende meimaand. Indien er ouders of grootouders zijn die willen helpen
knutselen op dinsdag 8 mei : van harte welkom op school ! Graag een seintje aan juf
Sofie, klasjuf van het 2de leerjaar.
4.Vormsel zaterdag 28 april
Op zaterdag 28 april worden onze kinderen uit het 6de leerjaar gevormd. Iedereen is
welkom om mee te vieren in de Sint-Amandskerk om 14.30 uur.
We wensen alle vormelingen en hun familie alvast van harte proficiat!
5. 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.
6. Woordje van de fanfare : 5de muziekkampdag
Zit je in het 1ste, 2de, 3de of 4de leerjaar ? Op donderdag 5 april van 9-15.30u organiseert
fanfare NooitGedacht voor de 5de keer een muziekkampdag op onze school. Opvang voor
en na mogelijk, enkel op afspraak. 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. Nieuws vanuit Stad Geel : Gemachtigd opzichter
In de maand mei voorzien wij 2 cursussen gemachtigd opzichter op: maandagavond 7
mei 2018 – 19u30 en woensdagnamiddag 16 mei 2018 – 13u30 in stadhuis Geel | Werft
20 | lokaal 1.14 inschrijven voor 27 april via de flyer en/of mail naar onderwijs@geel.be
ofwel via een google-formulier: https://goo.gl/forms/klsnzl3wFrJhJnXf1.
meer info: stadsbestuur geel | dienst onderwijs | onderwijs@geel.be | 014 56 64 00

Afsluitertje van de maand :
EEN OPRECHT DANK JE WEL
….aan onze ouderkring, voor de ondersteuning in onze schoolwerking
….aan onze middagmoeders, klusjesmannen en alle andere vrijwilligers voor alles wat ze
voor ons doen
…..aan onze (groot)ouders, voor de medewerking en het vertrouwen in onze school en
ons ganse schoolteam
....aan onze leerkrachten, personeelsleden en alle kinderen voor hun dagdagelijkse inzet

een fijne paasvakantie gewenst ! graag tot maandag 16 april !

