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

NIEUWSBRIEF MEI 2018
ACTIVITEITENKALENDER
di.

1.05.’18:

Feest van Arbeid (vrijaf)

woe.2.05.’18:

10.30 uur : info-moment nieuwe kleuters

do. 3.05.’18:

leeruitstap 2de leerjaar : naar de wolwinkel (voormiddag)
project Newspapers 5de leerjaar in GO-school te Geel (voormiddag)

ma. 7.05.’18:

medisch Schooltoezicht 2de kleuterklas met ouders te CLB Geel
zwemmen 3de en 4de, 5de en 6de leerjaar (namiddag)

di.

8.05.’18:

woe.9.05.’18:

voorbereidende activiteit voor eerste communicanten 15.30-17u
pedagogische studiedag (geen school voor onze kinderen)
namiddag : SVS-activiteit : danshappening Aloysiusinstituut

do.10.05.’18 en vrij. 11.05.’18: Hemelvaartsdag en Brugdag (vrijaf)
ma.14.05.’18:

start verkeersweek op school
medisch Schooltoezicht 2de kleuterklas met ouders te CLB Geel
leeruitstap 1ste leerjaar : bezoek aan de boerderij De Boogaard
zwemmen 3de en 4de, 5de en 6de leerjaar (namiddag)

di. 15.05.’18:

medisch Schooltoezicht 2de kleuterklas met ouders te CLB Geel
oefenen fietslus 6de leerjaar in centrum Geel

do. 17.05.’18:

verkeersactiviteit voor de lagere school : “dode hoek”

vrij.18.05.’18:

lentewandeling 6de leerjaar in Hoge Mauw

ma.21.05.’18:

Pinkstermaandag (vrijaf)

do. 24.05.’18:

lentewandeling 5de leerjaar in Prinsenpark
luizencontrole door kriebelteam (lagere school)

vrij.25.05.’18:

schoolreis lagere school
luizencontrole door kriebelteam (kleuterschool)

ma.28.05.’18:

zwemmen 3de en 4de, 5de en 6de leerjaar (namiddag)

woe.30.05.’18:

namiddag : SVS-activiteit : duathlon (3de t.e.m. 6de leerjaar)
sportvelden Leunen

Noteer alvast in uw agenda :
donderdag 30 augustus : kijkmoment in de ganse school van 18-19 uur
1.Extra kinderverzorging in onze kleuterschool
Na de paasvakantie is juf Gwen Vandesande, kinderverzorgster in onze school gestart op
onze school omwille van extra instaplestijden. Zij zal elke dinsdag in de instapklas van
juf Veerle ondersteunen. Wij heten haar dan ook van harte welkom op onze school !
Maandag, woensdag en donderdag blijft juf Sabine Vangeel ondersteunen bij onze
jongste kleuters.
2. Verkeersweek 14-18 mei
Na de acties rond zichtbaarheid, gordel aan en parkeren ligt het verkeersaccent
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 tijdens deze verkeersweek.
3.Vormsel zaterdag 28 april
Op zaterdag 28 april werden onze kinderen uit het 6de leerjaar gevormd.
Van harte proficiat aan al onze vormelingen en hun familie !
4. Projecten sociale vaardigheden : maandpuntje mei/juni: "Samen lossen we
het (gips) op”
Voor de twee laatste maanden van dit schooljaar halen we gips uit onze schatkist.
Het deelthema “Samen lossen we het op, praat erover, zand erover” wordt in elke klas
verder uitgewerkt.

5. Herinnering Gezonde School
Uit ons schoolreglement : “Het eten van chips, kauwgom, lolly’s of chocoladesnacks op
school zijn niet toegelaten. Als tussendoortje is een gezondere, droge koek zonder
chocolade of een stukje fruit wel toegestaan. Graag in een doosje mee naar school om de
afvalberg op school te beperken (geen omwikkels en verpakkingen van koeken mee naar
school!) Ook boterhammen in een brooddoos meegeven a.u.b.
Tijdens de voormiddagspeeltijd en middagpauze kan je melk, chocomelk, fruitsap,
appelsap, water en bosbessendrink kopen. Ook van thuis mag een drankje meegebracht
worden. Wij raden aan uw kind een goed hersluitbare drinkbus mee te geven. Ouders
dragen zelf de verantwoordelijkheid betreffende de drankjes die van thuis uit
meegegeven worden. Wij laten geen frisdrank toe. Geen brik of blik op onze school !
Plastic flesjes met water mogen, maar worden op het einde van de dag weer meer naar
huis genomen.
Gelieve deze richtlijnen rond gezonde voeding na te leven op onze school a.u.b.!
Bedankt voor uw gezonde medewerking !
6. Wet op de privacy
Momenteel stelt het schoolbestuur alles in het werk om in orde te zijn met de nieuwe
privacy wetgeving met ingang van 25 mei 2018. De nodige informatie zal u tegen de
start van het nieuwe schooljaar verkrijgen, oa via een aangepaste versie van het
schoolreglement.
Zie ook brief vanuit het schoolbestuur in bijlage.

7. Gezocht : eigenaar van step !
Tijdens de paasvakantie bleef er een step achter in het fietsenrek van de kleuterschool.
De rechtmatige eigenaar kan zijn step terug komen halen op het secretariaat van onze
school tijdens de schooluren.

8. Dank je wel
Zoals u reeds kon merken, werd de schoolmuur aan de fietsenstalling van de
kleuterschool in een nieuw jasje gestoken. Bert Mans, papa van Lilly uit de 1ste
kleuterklas, startte met de leerlingen van het 6de leerjaar een grafitti-project met een
hele mooie muurschildering als resultaat. Knap werk van onze leerlingen en dank je wel
aan Bert voor dit leuke initiatief !

Bijlage : brief GDPR

