Vrije Basisschool Sint-Hubertus
Aardseweg 2 – 2440 Geel
Tel. : 014/85 29 98 of 0486/101896 (directie)
e-mail: directie@vbsgeta.be
EXTRA NIEUWSBRIEF JUNI 2018

1.Informatie schoolwerking 2018-2019
Op 1 september 2018 telt onze Sint-Hubertusschool 319 kinderen, verspreid over 2 vestigingsplaatsen.
Nieuwe inschrijvingen zijn nog mogelijk voor het komende schooljaar.
Hoe ziet onze kleuterschool eruit op 1 september 2018 ?
Op 1 september starten wij in onze kleuterschool met 117 kleuters (+ mogelijke nieuwe inschrijvingen),
verdeeld over 6,5 kleuterklassen :
Instapklas (2,5-jarigen) met juf Veerle (12 kls.)
1ste kleuterklas A (3-jarigen) met juf Ann (12 kls.)
1ste kleuterklas B (3-jarigen) met juf Aline (12 kls.)
woensdag en namiddagen : K1A en K1B samen met juf Ann
2de kleuterklas A (4-jarigen) met juf Annemie
2de kleuterklas B (4-jarigen) met juf Anke
3de kleuterklas A (5-jarigen) met juf Michelle
3de kleuterklas B (5-jarigen) met juf Elize
Bewegingsopvoeding en zorg wordt gegeven door juf Lief. Kinderverzorgster juf Sabine ondersteunt de klassen
met de jongste kleuters.
Juf Aline zal vier voormiddagen de 3-jarigen onder haar hoede nemen en zal ook zorg bieden in de 3de
kleuterklas en 1ste leerjaar. Na 1 februari of na de krokusvakantie (naargelang de aangroei in de instapklas) zal
deze zorgmaatregel opgeheven worden. Vanaf dan wordt de 1ste kleuterklas voltijd opgesplitst in een 1ste
kleuterklas A met juf Ann en 1ste kleuterklas B met juf Aline.
Hoe ziet onze lagere school eruit op 1 september 2018 ?
Op 1 september 2018 telt onze lagere school 202 leerlingen (+ mogelijk nieuwe inschrijvingen ), ingedeeld in
volgende klassen :
1ste leerjaar A : juf Greet en juf Miet
1ste leerjaar B : juf Gonda
2de leerjaar : juf Sofie
co-teaching met juf Anja
3de leerjaar : juf Gond
co-teaching met juf Anja
4de leerjaar : juf Els
co-teaching met juf Anja
5de leerjaar A : juf Lieve
5de leerjaar B : juf Sarah (17 lln.)
2 namiddagen 5A+B met juf Sarah
6de leerjaar A : juf Karine
6de leerjaar B : meester David
Juf Tessa vanaf 1 oktober
Lichamelijke opvoeding wordt door juf Stephanie gegeven. Onze zorgcoördinator is juf Chantale.
Meester Marc verzorgde onze ICT-en de preventie-werking maar zal onze school tijdelijk een schooljaar
verlaten. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe job.
Meester David zal 6B opstarten maar in het lerarenplatform* stappen vanaf 1 oktober. Juf Tessa Vinken neemt
vanaf dan het 6de leerjaar B over.

*Lerarenplatform vanaf 1/10/’18 :
Tijdens het schooljaar 2018-2019 start het pilootproject lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten meer
werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen een aanstelling van 1 oktober tot het
einde van het schooljaar. Ze worden ingezet voor reguliere vervangingen of voor zinvolle pedagogische taken.
Op onze school zal een vastbenoemde leerkracht de reguliere vervangingen doen. In de periodes waarin deze
leerkracht geen reguliere vervanging doet, zal hij zinvolle pedagogische taken doen zoals occasioneel lesgeven,
co-teaching, ondersteuning bij leeruitstappen, ….
Eventuele wijzigingen zijn nog steeds mogelijk. Bij vragen omtrent onze schoolwerking kan u steeds bij de
directie terecht.

2.Kijkdag
Op 30 augustus van 18 tot 19 uur kan u met uw kind vrijblijvend een kijkje komen nemen in de nieuwe klas en
kennis maken met de leerkracht. Uw kind kreeg vandaag al een briefje mee met de naam van de nieuwe juf of
meester. Op die dag worden ook de klassenlijsten opgehangen in het infobord van de school.
Tijdens de infoavond in september geeft de klasleerkracht u de nodige informatie wat betreft de klaswerking.

3. Nieuws vanuit de ouderraad
Afzwaai
Wij wensen alle afzwaaiende leden : Peggy (mama van Senne), Nancy (mama van Jorre), Greet (mama van
Witse) en Tinne (mama van Loui) van harte te danken voor hun jarenlange inzet!
Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom ! De eerste vergadering zal doorgaan op donderdag 13
september om 20.15 uur in het personeelslokaal van onze school.

Klusjesteam
In de zomervakantie plant de ouderraad weer enkele klussen op onze school. Ook zin om enkele uurtjes
mee te helpen ? Neem dan contact op met info@ouderraadvbsgeta.be of 0496/592046 (Tom Gebruers,
voorzitter) Volgende klusjes staan gepland : nieuwe fietsenstalling plaatsen en duikelstangen installeren.
Nieuwe schooljaar
Op maandag 3 september starten wij het nieuwe schooljaar. Onze schoolraad wenst alle ouders weer welkom
te heten met een nieuw initiatief. Er wordt voor de ouders een tasje koffie of thee aangeboden op de parking
van het hoekhuis van 8.30-9.30 uur.

4.Help !
*Wie zich geroepen voelt om het middagtoezicht op onze school op zich te nemen tegen
vrijwilligersvergoeding is van harte welkom. Wij zoeken nog middagmoeders/vaders die één of elke schooldag
(uitgezonderd woensdag) van 12.05 tot 12.50 uur toezicht op de speelplaats(en) komen doen.
Gelieve contact op te nemen met de directie : 0486/101896
*Wij zijn op zoek naar catechisten voor de voorbereidingen van de eerste communie en het vormsel van onze
kinderen. Voor verdere info kan je terecht : voor de eerste communie bij Anita Huybrechts 0486/158954 , voor
het vormsel bij Louisa Biermans 0486/940209. Inschrijvingen voor het vormsel op woensdag 26 september om
20 uur op onze school.

5. Welkom
Wij sluiten het schooljaar af met een eucharistievering op vrijdag 29 juni om 9 uur in onze Sint-Hubertuskerk.
De viering wordt door alle kleuters en leerlingen bijgewoond en zal verzorgd worden door de kinderen van het
5de leerjaar. Van harte welkom om mee te vieren !

6. Extra info : Schoolvakanties tijdens de schooljaren tot en met 2020-2021
SCHOOLJAAR

Herfstvakantie
van - t.e.m.

Kerstvakantie
van - t.e.m.

Krokusvakantie
van - t.e.m.

Paasvakantie
van - t.e.m.

Hemelvaart
van - t.e.m

2018 - 2019

29/10 - 4/11

24/12 - 6/1

4/3 - 10/3

8/4 - 21/4
Paasmaandag: 22/4

30/5 - 31/5

2019 - 2020

28/10 - 3/11

23/12 - 5/1

24/2 - 1/3

6/4 - 19/4
Paasmaandag: 13/4

21/5 - 22/5

2020 - 2021

2/11 - 8/11

21/12 - 3/1

15/2 - 21/2

5/4 - 18/4
Paasmaandag: 5/4

13/5 - 14/5

7.BELANGRIJKE AANPASSING VAN ONZE SCHOOLUREN
Onze school opent de schoolpoorten om 8.15 uur. Er wordt gestart met de ochtendspeeltijd van 15 minuten
op elke speelplaats. De voorschoolse opvang (tegen betaling) eindigt dus om 8.15 uur. Bij het belsignaal om
8.30 uur vormen we rijen met de kinderen om samen met de leerkracht naar de klas te gaan.
Onze schoolactiviteiten eindigen elke dag om 15.25 uur, woensdag om 11.50 uur. Er worden toezichten
voorzien op de speelplaatsen en rijen verzorgd voor kinderen die alleen naar huis of naar de opvang gaan.
De naschoolse opvang (tegen betaling) start om 15.40 uur (door juf Martine), woensdag om 12.05 uur (door de
Bengelbende) in het opvangzaaltje van vestigingsplaats 1 (aan de kleuterschool)
Net als de voorbijgaande schooljaren, verzorgt juf Martine de voorschoolse opvang vanaf 7 uur en de
naschoolse opvang tot uiterlijk 18.15 uur (behalve op woensdag). Bij wijzigingen of sporadisch gebruik van de
opvang verwittigt u ten laatste de dag voordien aan mevr. Martine Verdonck op het GSM-nr. 0494 90 48 88,
enkel na 7 uur en voor 21 uur . De bijdrage bedraagt per kind € 0,50 per begonnen kwartier. Wanneer
gelijktijdig meerdere kinderen van één gezin opgevangen worden, is de bijdrage € 0,40 per begonnen kwartier
vanaf het tweede kind.
Er zal geen overzet meer zijn om 8 uur aan de Aardseweg, enkel om 8.15 uur aan de Aardseweg en de
Fazantenstraat. Gelieve hiermee rekening te houden !

8. Tot slot
Het ganse schoolteam en directie bedankt alle ouders en alle andere betrokkenen voor de goede
samenwerking tijdens het voorbije schooljaar.
Aan alle kinderen en uzelf een hele fijne deugddoende zomervakantie !
We zien elkaar graag terug op 3 september om 8.30 uur !

