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

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2016
ACTIVITEITENKALENDER
do. 01.09.’16:

eerste dag van het nieuwe schooljaar
Welkom allemaal !

di. 06.09.’16:

20.00 uur: infoavond voor de ouders van de
lagere school : 1ste t.e.m. 6 de leerjaar
aanvang in gymzaal

woe. 07.09.’16:

ELKE WOENSDAG = FRUITDAG !!!
Opgelet: op woensdag alleen een stukje fruit of groente
meegeven
=maatregel in het kader van het gezondheidsbeleid

do. 08.09.’16:

13.30 uur : viering begin schooljaar in de Sint-Hubertus
kerk verzorgd door het 4de leerjaar

ma. 12.09.’16:

20.00 uur: infoavond voor de ouders van de
kleuterschool
aanvang in gymzaal

do. 15.09.’16:

20.15 uur: ouderraad

vrij. 16.09.’16:

namiddag : zwemmen 3de ,4de ,5de en 6de leerjaar

zon. 18.09.’16:

eetdag parochie in de parochiezaal

do. 22.09.’16:

20 uur : infoavond vormelingen

vrij. 23.09.’16:

strapdag (stappen en trappen):
AUTOLUWE SCHOOLDAG
namiddag : zwemmen 3de ,4de,5de en 6de leerjaar

di.27.09.’16:

namiddag : scholencross voor het 1ste en 2de leerjaar,
5de en 6de leerjaar

do. 29.09.’16:

fotograaf op school
namiddag : scholencross voor het 3de en 4de leerjaar

vrij. 30.09.’16:

facultatieve vrije dag

Vooruitblik oktober:
woe. 5.10.16:

pedagogische studiedag = geen school voor onze kinderen

vr. 21.10. ’16:
+
za. 22

inzamelactie kledij door ouderraad

Jaarthema ’16-’17 : Er zit muziek in… ons nieuwe schooljaar !

Start van het nieuwe schooljaar 2016-2017
Het nieuwe schooljaar is weer gestart ! We hopen dat de kinderen zich snel thuis voelen
in de nieuwe klas bij hun nieuwe leerkracht, bij hun (nieuwe) vriendjes en met de nieuwe
directie. Wij danken al onze ouders voor het vertrouwen in onze school én in onze
leerkrachten. Samen zullen wij van dit schooljaar weer een fijn jaar trachten te maken.
Met wederzijdse goede wil en een gezonde dosis begrip zal een vlotte samenwerking
zeker lukken !
Hartelijk welkom,
in het bijzonder aan alle nieuwe kleuters en leerlingen
2. Adressenlijst personeel
Wij vinden het belangrijk dat alle ouders voor kleine of grotere mededelingen contact
kunnen opnemen met ons. Daarom ontvangt u in bijlage een personeelslijst.
Indien u zich zorgen maakt, mag u ons steeds contacteren! Wij staan u graag te woord.
Mogen we wel vragen om de telefonische gesprekken met de leerkrachten zo beknopt
mogelijk te houden. Onze mensen hebben ook thuis nog heel wat voorbereidingen af te
werken. Voor een overlegmoment kan u best een afspraak maken voor of na de lesuren.
3. Schoolreglement – Afspraken
Vanaf dit schooljaar zullen enkel de nieuwe ouders nog een papieren versie ontvangen
van het schoolreglement. We gaan er van uit dat ouders de brochure kunnen raadplegen
via de website. Er zijn ook steeds enkele exemplaren van het schoolreglement te
bezichtigen zijn op het schoolsecretariaat. Bij aanvang van ieder schooljaar delen we de
belangrijkste wijzigingen mee op de infoavond.
De eerste dagen krijgen de kinderen heel wat info mee uit de school. Zie bijlagen.
4. Tweemaandelijkse rekeningen
Tweemaandelijks krijgt u een overzicht van de kosten. Hier staan ook de onkosten van
de kinderopvang bij : de voor- en naschoolse opvang en ook het middagtoezicht. Van
deze kosten krijgt u in het voorjaar (maart-april) een fiscaal attest. Maar….het fiscaal
attest kan echter alleen afgedrukt worden op naam van de ouder die ook de rekeningen
betaald heeft. Indien hiervoor aanpassingen dienen te gebeuren, kan u best zo snel
mogelijk – bij voorkeur schriftelijk - contact opnemen met het secretariaat.
5. Verkeersweek
In samenwerking met de gemeentelijke verkeersdienst zullen er tijdens de week van
19 september allerlei verkeersactiviteiten plaatsvinden. Hierin staat ook een autoluwe
schooldag gepland op vrijdag 23 september.
In de loop van de volgende weken ontvangt u hierover meer nieuws.
6. Oproep
Via deze weg willen wij een warme oproep doen naar middag(groot)ouders.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die de middagtoezichten willen ondersteunen
van 12 tot 13 uur.
Bij interesse gelieve contact op te nemen met de directie of via het schoolsecretariaat.
7. Bijlagen:
-personeelslijst
-afwezigheidsbriefjes
-kalender van het huidige schooljaar
-invulformulier van uw kind *
-goedkeuring schoolreglement *
-uitnodiging infoavond september *
*deze 3 brieven terug bezorgen a.u.b.
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