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

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016
ACTIVITEITENKALENDER
vrij. 30.09.’16:

facultatieve vrije dag !

di. 04.10’16:

leeruitstap 5de en 6de leerjaar : studiereis Antwerpen

woe.05.10.’16:

pedagogische studiedag en dag van de leerkracht
= geen school voor de kinderen !

vrij. 07.10.’16:

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

di. 11.10.’16:

project Wieweter 4de , 5de en 6de leerjaar
leeruitstap 2de leerjaar : bezoek Gasthuismuseum Geel

vrij. 14.10.’16:

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

ma.17.10.’16:

leeruitstap 4de leerjaar : bezoek stadhuis van Geel

di.18.10.’16:

leeruitstap 5de en 6de leerjaar : wandeling Hoge Mouw

woe.19.10. ’16:

SVS sportactiviteit namiddag : voetbaltoernooi : 2de en 3de graad

vrij. 21.10.’16:

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

vrij.21 én
zat. 22.10.’16:

inzamelactie oude kleding door ouderraad op school

di. 25.10.’16 :

leeruitstap 4de leerjaar : Prinsenpark

woe. 26.10.’16 :

infomoment nieuwe kleuters
SVS sportactiviteit namiddag : gymnastiekland : 1ste leerjaar

do.27.10.’16 :

grootoudersfeest kleuters : voor-en namiddag :
in de parochiezaal
leeruitstap 3de leerjaar : Prinsenpark

vrij. 28.10.’16:

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

van maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november : herfstvakantie

1.Verhuis
Zoals u misschien al gemerkt heeft, waren er de laatste dagen verhuisperikelen in onze
school. Het bureel van de directie en het secretariaat is verhuisd naar het witte hoekhuis
aan de overkant. Zo komt onze verdieping boven onze kleuterschool vrij. Deze
polyvalente zaal zal voornamelijk aangewend worden voor gezamenlijke activiteiten voor
de kleuters of de kinderen van de eerste graad. Aangezien er op dit moment heel wat
kleuters ’s middags op school blijven eten, bekijken we of we deze ruimte kunnen
omtoveren tot eetzaal voor onze oudste kleuters. Wordt vervolgd …
De schooltelefoon behoudt het nummer 014 58 29 98.
De directie blijft bereikbaar op het gsm-nummer 0486 101896.
2. Verkeersveiligheid.
De werkgroep verkeer werkte heel wat leuke activiteiten uit zoals een toffe
fotozoektocht en de “pimp je fiets” –actie tijdens de voorbije verkeersweek.
Sam de verkeersslang staat hierbij centraal met een nieuwe stickeractie op
woensdag,voor alle kinderen die milieuvriendelijk naar school komen.
Via deze weg zou ik een warme oproep willen doen wat de parking aan de
nieuwbouw/het witte hoekhuis betreft. Deze parking is een parking met openbaar
karakter d.w.z. dat ieder hier MAG parkeren. Mag ik echter vragen om IN de daarvoor
bestemde parkeervakken te parkeren a.u.b. en NIET voor de schoolgebouwen!
Gelieve deze parkeerregel in acht te nemen om de veiligheid van onze schoolgaande
kinderen te garanderen. Bedankt voor uw medewerking !
3. Project sociale vaardigheden : maandpuntje oktober/november :
"Iedereen is anders en hoort er bij!"
Dit schooljaar vertrekken we vanuit ons jaarthema:"Er zit muziek in!".
Elke klas heeft een muziekinstrument gekozen dat zichtbaar is in de klas en krijgt
een muzieknootje met het maandpuntje erop. Nadien gebeurt er in iedere klas
een verdere verwerking over “iedereen is anders en hoort erbij!”
4. Grootoudersfeest
Dit jaar zal het grootoudersfeest doorgaan op donderdag 27 oktober. Onze kinderen
treden ook dit jaar één keertje op in de voormiddag en één keer in de namiddag.
Na elke voorstelling mogen ze bij de grootouders aan tafel. We hopen dat de
grootouders van de kinderen zich dus willen verdelen zodat er tijdens elke
voorstelling minstens een grootouder aanwezig is voor elk kind.
Beste ouders, dit feest is enkel bedoeld voor onze grootouders!
Het optreden wordt herhaald voor iedereen tijdens het schoolfeest op zaterdag 6
mei.
Wil je nog een handje toesteken op 27 oktober achter de schermen, laat het ons weten!
Wij kunnen je hulp goed gebruiken voor het omkleden van de kleuters of in de keuken.
5. Woordje van de ouderraad
De ouderraad organiseert opnieuw een inzameling van kleding, lakens, dekens,
schoenen, gordijnen, beddengoed, hoeden, pluchen knuffels, handtassen, riemen en …….
· vrijdag 21 oktober 2016
: 15.15 – 17.00 u
· zaterdag 22 oktober 2016
: 10.00 – 12.00 u
Locatie : GYMZAAL school Sint-Hubertus
BRENG alle materiaal binnen in PLASTIEKEN zakken.
(géén kartonnen dozen a.u.b.).
6. Bijlagen: -briefje ouderraad

