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

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016
ma.07.11 : start verkeersactie “Helm op , Fluo top”
di.08.11 : project Wieweter (deel 2) 4de,5de en 6de leerjaar
20 u : vergadering ouderraad en werkgroep speelplaats
do. 10.11 : 3de en 4de leerjaar : les voeding (studenten Thomas More)
vrij.11.11 : geen school herdenking Wapenstilstand

ma.14.11 : oudercontacten LS
di.15.11 : oudercontacten LS
woe.16.11 : dactylolessen op school 13.30-15 uur
do. 17.11 : 19 uur : inpak wafels - 20.15 uur : ouderraad
vrij.18.11 : zwemmen 3de kleuterklas

ma.21.11 : 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar : Schoolproject Themadag :
VM : kokkerellen
NM : bezoek hoekhuis : directie en secretariaat
di.22.11 : kleuters, 1ste en 2de leerjaar : Schoolproject Themadag
:
VM : kokkerellen
NM : bezoek hoekhuis : directie en secretariaat
woe.23.11 : 13.30 uur : kindergemeenteraad
vrij.25.11 : zwemmen 3de kleuterklas

ma. 28.11 : medisch schooltoezicht 5de leerjaar
di. 29.11 : 20 uur : vergadering eerste communie (turnzaal)
woe.30.11 : dactylolessen op school 13.30-15 uur

ACTIVITEITENKALENDER
1.Herfstvakantie
Volgende week kan iedereen genieten van een welverdiend weekje herfstvakantie.
We wensen jullie allen enkele mooie herfstdagen toe en zien jullie graag terug op
maandag 7 november. We verwelkomen die dag ook onze nieuwe kleuters.
Van harte welkom op onze school !
2.Verhuis
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, is het bureel van de directie en het
secretariaat verhuisd naar het witte hoekhuis.
Via onze bijeenkomst door het kinderparlement kwamen we te weten dat onze kinderen
nieuwsgierig zijn naar de nieuwe “woonplaats” van juf Suzy en juf Ellen.
Bij deze organiseren we een themadag op maandag 21 en dinsdag 22 november.
Elke klas zal een lekker hapje of drankje bereiden met de hulp van de juf of de meester
en verzamelen tot een buffet. Na een rondleiding doorheen het hoekhuis (bureel,
secretariaat, kopieerruimte en personeelslokaal) wordt er afgesloten met een receptie
bestaande uit de eigen hapjes en drankjes voor al onze kinderen.
Na deze festiviteiten is het hoekhuis dan ook officieel geopend !
3. Verkeersveiligheid.
Onze werkgroep verkeer (leerkrachten en verkeers(groot)ouders) koos
voor de komende periode het thema “Zichtbaarheid in het verkeer”.

Elk jaar worden verschillende voetgangers aangereden omdat een automobilist
hen in het donker niet ziet of niet tijdig opmerkt. Daarom is het van
levensbelang om op te vallen, zeker als het donker is. De zichtbaarheid
vermindert ’s nachts of bij slechte weersomstandigheden immers heel wat ! Als het donker is en je
draagt donkere kleren, zal een automobilist je pas op 20 m afstand opmerken!
Als je lichte kledij aanhebt, is dat al 50 m ! Met reflecterend materiaal word je al gezien van op 150m.
Fluoriserende materialen:* felle kleuren * zie je van een verre afstand * goed zichtbaar overdag of in
schemerdonker * totaal onzichtbaar in het donker en ’s nachts!!
Reflecterende materialen:* weerkaatsen het licht dat erop valt of schijnt.* heel belangrijk om te
dragen in het donker of ’s nachts * in het donker tot op 150m zichtbaar* hesjes, polsbanden, armen enkelbanden, kleefstrips, gordels, ….
Tijdens de donkere wintermaanden wil het project “Helm Op Fluo top” kinderen
stimuleren om fluo kledij en een fietshelm te te dragen. Bij deze een “fluo-felle” oproep
aan alle (groot)ouders om ook dit voorbeeld “helm op, fluo top” te volgen !
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie verzamelen de kinderen stickers op hun
spaarkaart waarmee ze leuke beloningen verdienen.
4. Grootoudersfeest
Op donderdag 27 oktober was het grootouderfeest in de parochiezaal.
Met bijna 400 (!!) grootouders gingen onze kleuters de ruimte in.
Een oprechte dankjewel aan de vele helpers, aan de grootouders voor hun
vrijwillige bijdrage, aan de juffen voor hun inzet en creativiteit én aan onze
kleuters voor het prachtige optreden!
Op zaterdag 6 mei wordt het optreden herhaald tijdens het schoolfeest. Deze keer kan
iedereen er mee (terug) van genieten.
5. Rapport en oudercontacten
Onze kinderen van de lagere school hebben het eerste rapport van dit schooljaar
ontvangen. Op maandag 14 en dinsdag 15 november vinden de eerste oudercontacten in
de klas plaats.

Tijdens dit contactmoment willen we de ouders een luisterend oor en een helpende hand
aanbieden (was het een vlotte aanpassing in het nieuwe leerjaar, stemmen de resultaten
overeen met de verwachtingen, zijn er nog vragen of bedenkingen, enz.). We voorzien
steeds een tiental minuten per gesprek. Gelieve deze tijd in acht te houden.
Ook de directie zal aanwezig zijn op het bureel om u eventueel te woord te staan en/of u
door het hoekhuis te leiden.
6. Warme dranken voor het 3de tot en met 6de leerjaar
Na de herfstvakantie (tot aan de paasvakantie) zal er weer warm water beschikbaar zijn
voor diegenen die graag een kopje oplossoep of chocomelk willen drinken bij het
middagmaal. Mogen we wel vragen om in dit geval ook een beker (bij voorkeur van
plastiek) en een lepel van thuis mee te brengen a.u.b.

Vooruitblik
Zaterdag 10 december : eetdag : Midwinterfeest in de parochiezaal
Zondag 29 januari : instapviering eerste communie in de Sint-Hubertuskerk

