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

NIEUWSBRIEF JUNI 2017
ACTIVITEITENKALENDER
vrij. 02.06.’17 :

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

zat.03.06.’17:

eerste communie in de Sint-Hubertuskerk om 14 uur

ma. 05.06.’17 :

Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL

vrij. 09.06.’17 :

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

vrij. 16.06.’17 :

sportdag 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
zwemmen 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar (namiddag)
leeruitstap kleuterschool Flipperland Herselt (ganse dag)

di.

20.06.’17 :

woe. 21.06.’17:

20 uur : vergadering schoolraad
kennismakingsmoment nieuwe kleuters
kennismaking 1ste leerjaar voor 3de kleuterklassers

do.

22.06.’17:

vrij. 23.06.’17 :

zwemmen 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar : voormiddag !
vorming IOK : Leren afval beheren : 4de leerjaar
zwemmen 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar
(namiddag)
sportdag 5de en 6de leerjaar (namiddag)

di.

27.06.’17 :

20 uur : receptie afscheidnemende leerlingen

woe. 28.06.’17:

doorschuif : kennismaking volgende klas

do. 29.06.’17 :

14.15 uur afzwaaimoment 3de kleuterklassers (in gymzaal)
uitstapjes lagere school :
1ste en 2de leerjaar : wandeling naar Kabouterberg Kasterlee
3de en 4de leerjaar : wandeling naar De Putten Kasterlee
5de en 6de leerjaar : Pagadderpad te Dessel (met fiets)

Bijna ….

1.Terugblik schoolfeest: In de ruimte …
Dankzij het knappe optreden van onze kinderen, alle helpende handen en een stralende zon werd
het weerom een geslaagd en onvergetelijk schoolfeest! Bedankt ouders, grootouders en alle
sympathisanten voor jullie steun. Aan alle sponsors, handelaars en medewerkers ook een dikke
dankjewel: jullie hulp is voor ons onmisbaar. Het voorbije schoolfeest bracht ruim € 10000 op voor
de school, wat een zeer mooi bedrag is ! De prijzen van de tombola kunnen nog afgehaald worden
tijdens de schooluren tot en met 30 juni (tot 12 uur). Wie een DVD bestelde met alle foto’s en
filmpjes van het optreden zal deze eerstdaags ontvangen.
2.Eerste communie
Op zaterdag 3 juni om 14 uur doen onze kinderen hun eerste communie in de Sint-Hubertuskerk
van Ten Aard. Wij wensen alle kinderen, hun ouders, familie en vrienden alvast een onvergetelijke
dag toe !
3.Notenleer op school : FOUTJE IN VORIGE NIEUWSBRIEF : start vanaf het 3de (en niet
2de !)leerjaar
De muziekacademie van Geel plant de start van een 1ste jaar notenleer vanaf september 2017 voor
alle kinderen vanaf het 3de leerjaar. De lesdagen zijn voorzien op dinsdag en vrijdag, aansluitend
op de schooluren (+/-1 u). Zo kunnen de kinderen meteen naar de muziekles gaan. Kinderen die
graag een muziekinstrument willen spelen: grijp je kans om nu in je eigen school ermee te starten!
Dit kan slechts om de 2 jaar ! Juf Tinne vraagt wel om haar
alvast te laten weten of je wil meedoen. Je kan haar mailen op
: tinne.peeters@amwdgeel.be
4. Extra muziekschoolnieuws
Zin om te zingen? Wil je een instrument leren bespelen? Musiceer je graag in groep? Dan wacht de
muziekafdeling van de Academie voor Muziek, Woord en Dans op jou! Hier kan je spelen, zelf
muziek leren schrijven, een kei worden in pop/jazz of je verdiepen in audio engineering. Niet zo
muzikaal aangelegd, maar wel dol op taal? Dan kan je kiezen voor de lessen drama. En dat is nog
niet alles. Voel je danskriebels? Kom dan naar de dansles voor zowel klassieke als hedendaagse
dans. De Academie voor Muziek, Woord & Dans is er voor kinderen vanaf zes jaar voor dans en
voor iedereen vanaf 8 jaar voor muziek en woord. Leerlingen die extra zorg nodig hebben zijn
welkom in de Academie op maat. De lessen vinden plaats in Geel (muziek-woord-dans), Laakdal
(muziek), Meerhout (muziek) en Westerlo (muziek en drama).Nieuwe leerlingen kunnen vanaf
woensdag 21 juni inschrijven, online of op het secretariaat in Geel.
Meer info: 014 56 65 80 of www.amwdgeel.be
5. Garageverkoop Ten Aard
Hebt u nog oude spullen of allerlei waar u graag van af wilt ? Doe dan zeker mee met de
garageverkoop op zondag 2 juli van 8 tot 17 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5 en zal
geschonken worden aan de werking voor onze school. Inschrijven kan tot en met 15 juni bij Raf
Verhoeven, Otterstraat 7 te Geel. Deelnemers aan de garageverkoop krijgen ballonnen om de
woning kenbaar te maken en komen op een deelnemerslijst met stratenplan. Deze lijst is op de
dag van de verkoop te bekomen bij Raf Verhoeven vanaf 7.30 uur. Gelieve bij inschrijving te
melden wat er zoal te koop wordt aangeboden zodat dit op de deelnemerslijst kan vermeld worden.
6. Einde schooljaar in zicht
We verwachten alle kinderen op de laatste schooldag vrijdag 30 juni om 8.30 uur op school.
We sluiten het schooljaar af met een dankviering in de Sint-Hubertuskerk, gevolgd door een laatste
klasactiviteit met de klasgenootjes en de juf of de meester. Wie nog graag de leerkracht wenst te
spreken, mag vooraf de juf/meester contacteren om een oudercontact te plannen voor of na de
lessen tijdens de laatste week. De laatste schooldag eindigt om 11.50 uur, die namiddag is er geen
opvang meer op school. Alle meisjes en jongens die op onze school ‘afzwaaien’ wensen we alvast
een goede start in de middelbare school en veel succes met hun verdere studies!
Het ganse schoolteam bedankt alle ouders en alle andere betrokkenen voor de goede
samenwerking tijdens het voorbije schooljaar.
Ook ikzelf wil iedereen van harte danken voor dit eerste fijne schooljaar samen op onze
Sint-Hubertusschool.
Wij wensen iedereen een
ZONNIGE ZOMERVAKANTIE toe en

DEUGDDOENDE EN
graag tot weerziens op

vrijdag 1 september !!

VOORUITBLIK SCHOOLJAAR 2017-2018
Eerste trimester
vrijdag 1 september 2017
dinsdag 5 september 2017
maandag 11 september 2017
maandag 2 oktober 2017

19 uur
20 uur
20 uur

donderdag 5 oktober 2017
maandag 9 tot vrijdag 13 oktober 2017
vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober 2017
woensdag 25 oktober 2017
maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november
maandag 6 november 2017
zondag 12 november 2017
vrijdag 1 december 2017
dinsdag 5 december
zaterdag 9 december 2017
woensdag 20 december 2017
maandag 25 december t.e.m. zondag 7 januari
Tweede trimester
maandag 8 januari 2018
woensdag 24 januari 2018
woensdag 31 januari 2018
donderdag 1 februari 2018
vrijdag 9 februari 2018
maandag 12 t.e.m. zondag 18 februari 2018
maandag 19 februari 2018
maandag 19 maart 2018
woensdag 28 maart 2018
maandag 2 t.e.m. zondag 15 april 2018
Derde trimester
maandag 16 april 2018
zaterdag 28 april 2018
maandag 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
woensdag 2 mei 2018

14.30 uur

woensdag 9 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 14 mei 2018
zaterdag 19 mei 2018
maandag 21 mei 2018

14 uur

Hervatting van de lessen (ganse dag)
Infoavond bosklassen 5de en 6de leerjaar
Infoavond lagere school
Infoavond kleuterschool
Pedagogische studiedag
(vrijaf voor de kinderen)
Dag van de leerkracht
Schoolfotograaf
Bosklassen 5de en 6de leerjaar
Kledinginzameling (ouderraad)
Kennismakingsmoment nieuwe kleuters
(start na herfstvakantie)
Herfstvakantie
Instapdag 2,5-jarigen
Legobeurs in parochiezaal (ouderraad)
Facultatieve verlofdag
Bezoek van Sinterklaas
Midwinterfeest (ouderraad)
Kennismakingsmoment nieuwe kleuters
(start na kerstvakantie)
Kerstvakantie

Hervatting van de lessen
Instapdag 2,5-jarigen
Kennismakingsmoment nieuwe kleuters
(start op donderdag 1 februari en na
krokusvakantie)
Dag van de directeur
Instapdag 2,5-jarigen
carnavalstoet
krokusvakantie
Instapdag 2,5-jarigen
Start inschrijvingen broer/zus en kinderen
personeel schooljaar ’18-‘19
Start inschrijvingen schooljaar ’18-‘19
Kennismakingsmoment nieuwe kleuters
(start na paasvakantie)
paasvakantie

Hervatting van de lessen
Instapdag 2,5-jarigen
Vormsel te Sint-Amands
Facultatieve verlofdag
Dag van de arbeid (vrijaf)
Kennismakingsmoment nieuwe kleuters
(start na Hemelvaart)
Pedagogische studiedag
(vrijaf voor de kinderen)
Hemelvaartsdag
Brugdag
Instapdag nieuwe kleuters
Eerste communie Sint-Hubertus
Pinkstermaandag

woensdag 20 juni 2018

Kennismakingsmoment nieuwe kleuters
(start 3 september 2018)

