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 2017
1.Informatie schoolwerking 2017-2018
Op 1 september 2017 telt onze Sint-Hubertusschool 314 kinderen, verspreid over 2 vestigingsplaatsen.
Nieuwe inschrijvingen zijn nog mogelijk voor het komende schooljaar.
Hoe ziet onze kleuterschool eruit op 1 september 2017 ?
Op 1 september starten wij in onze kleuterschool met 135 kleuters (+ nieuwe inschrijvingen ?), verdeeld over 7
kleuterklassen :
Instapklas (2,5-jarigen) met juf Veerle
ste
1 kleuterklas A (3-jarigen) met juf Aline
ste
1 kleuterklas B (3-jarigen) met juf Ann
de
2 kleuterklas A (4-jarigen) met juf Annemie
de
2 kleuterklas B (4-jarigen) met juf Anke
de
3 kleuterklas A (5-jarigen) met juf Michelle
de
3 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. Wij verwelkomen juf Elize Sauvillers als nieuwe leerkracht op onze school. Juf Joke willen wij bedanken ter
vervanging van juf Annemie en juf Naomi voor de bijkomende instaplestijden in de kleuterschool.
Verhuis in de kleuterschool
de
Op 1 september 2017 telt onze kleuterschool 7 kleuterklassen. De twee 3 kleuterklassen zullen verhuizen naar de klassen
ste
naast het 1 leerjaar. De eerste kleuterklassers B verhuizen naar het klaslokaal van de oudste kleuters B. Het huidige
klaslokaal van de eerste kleuterklas wordt dan gebruikt als extra zorgklasje of bijkomend instapklasje (naargelang de
aangroei van 2,5-jarigen).
Hoe ziet onze lagere school eruit op 1 september 2017 ?
Op 1 september 2017 telt onze lagere school 179 leerlingen (+ nieuwe inschrijvingen ?), ingedeeld in volgende klassen :
ste
1 leerjaar A : juf Greet en juf Miet
ste
1 leerjaar B : juf Gonda
de
2 leerjaar : juf Sofie
de
3 leerjaar : juf Gond
de
de
co-teaching (=”extra juf in de klas”) 2 en 3 leerjaar : juf Anja
de
4 leerjaar A : juf Els
de
4 leerjaar B : meester David
de
5 leerjaar A : juf Lieve, 2 namiddagen meester Marc
de
5 leerjaar B : juf Sarah
de
6 leerjaar : juf Karine
Lichamelijke opvoeding door juf Stephanie. Onze zorgcoördinator is juf Chantale. Meester Marc verzorgt onze ICT-en de
preventie-werking. Bij deze willen wij onze tijdelijke leerkrachten juf Katrien en juf Carmen bedanken voor hun inzet tijdens
dit schooljaar. Wij verwelkomen juf Sarah Van de Wouwer als nieuwe leerkracht op onze school.
Verhuis in de lagere school
de
Vanaf 1 september 2017 zal het klaslokaal van het 2 leerjaar zich bevinden in vestigingsplaats 2. Wij heten vanaf dan al
de
ste
onze kinderen welkom van het 2 tot en met het 6de leerjaar aan de Aardseweg 6A. De kleuters en de kinderen van het 1
leerjaar blijven welkom in vestigingsplaats 1 aan de Aardseweg 2.
2. Kijkdag : woensdag 30 augustus
Op woensdag 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 30 augustus 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.
Indien u hierbij nog vragen hebt, mag u zich wenden tot de directie.

3. Voor-en naschoolse opvang
Net als de voorbijgaande schooljaren, verzorgt juf Martine de voorschoolse opvang vanaf 7 uur en de naschoolse opvang
tot uiterlijk 18.15 uur. 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 !
4. Niet vergeten :
De prijzen van de tombola kunnen nog afgehaald worden tijdens de schooluren tot en met 30 juni (tot 12 uur) !
5. Nieuws vanuit de ouderraad
Onze voorzitter Gie Kempen zwaait af als vaste waarde in onze ouderraad. Wij willen Gie dan ook nadrukkelijk bedanken
voor zijn jarenlange inzet ten voordele van onze Sint-Hubertusschool. Wij wensen zijn opvolger Tom Gebruers (voormalig
ondervoorzitter) en Pieter Van Aerde (ondervoorzitter) veel succes met hun nieuwe mandaten.
Ook nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom !
Op 21 en 22 juli 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
Volgende klusjes staan er die dag gepland :
-fundering maken afdak speelplaats VP 2
-rioleringswerken
-electriciteitswerken op zolder (afwerking)
6. Nieuws van de Kunstacademie
KINDERATELIER in TEN AARD - Vaartstraat 51
Vanaf 6 tot 11 jaar zijn alle creatieve kinderen welkom in het kinderatelier van Ten Aard. Ze kunnen er tekenen,
schilderen, drukken, boetseren en ruimtelijke installaties bouwen. Een enthousiaste leraar/kunstenaar begeleidt
en stimuleert hen om hun fantasie, spontaniteit, zin voor verwondering, ontdekking en experiment te
ontwikkelen. Elk kind werkt op zijn eigen manier en eigen tempo; het individuele leerproces staat centraal.
Of een kind nu meer of minder getalenteerd is maakt echt niet uit. In het kinderatelier krijgt het alle aandacht.
Steeds wordt er rekening gehouden met de eigenheid van elk kind. Handigheid, vaardigheid, mondigheid, eigenzinnigheid,
kritisch beeldend denken, het zijn maar enkele begrippen die belangrijk zijn in de kunstacademie.
LESMOMENTEN: leeftijd
vrijdag
zaterdag
6-7-8 jaar
16.00 - 17.40
09.00 -10.40
9-10-11 jaar
17.50 - 19.30
10.50-12.30
Inschrijven kan tot eind september op het secretariaat: Kollegestraat 118 in Geel. Gans september kan elk kind een
proeflesje komen volgen in het kinderatelier. Maar wacht niet met inschrijven tot eind september, want sommige ateliers
zijn snel volzet.
Info: 014 56 65 60 of op de website http://kunstacademie.geel.be- www.facebook.com/kunstacademiegeel
7. Nieuws uit de bib: Terug naar school …
Hulp nodig bij het kaften van je schoolboeken? Wij helpen je graag verder op zaterdag 2/09 tussen 9u30 en 11u30 en op
woensdag 6/09 tussen 13u en 15u in de bibliotheek van Geel. Je kan rekenen op onze enthousiaste vrijwilligers die klaar
staan om jullie met plezier een handje te helpen. Breng liefst je eigen materialen mee zoals kaftpapier en plakband maar
vergeet vooral je eigen boeken niet ! Voor het geval je zelf geen kaftpapier zou hebben, gebruiken we het bruine
inpakpapier van de bibliotheek zolang de voorraad strekt.

8. Vooruitblik : Gezonde en afvalarme school
Voor het komende schooljaar gaan wij proberen onze afvalberg te beperken.
Wij raden aan uw kind een hersluitbare drinkbus met water mee te geven naar school. Plastic flesjes met water mogen
ook nog, maar worden op het einde van de dag weer meer naar huis genomen. Liever geen brikjes of blikjes !
Geen chocoladesnacks meer op school maar graag een droge koek of stukje fruit in een doosje.
Meer info zal u kunnen vinden in ons nieuwe schoolreglement dat u begin september zal ontvangen.

9. 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

2017 - 2018

30/10 - 5/11

25/12 - 7/1

12/2 - 18/2

2/4 - 15/4
Paasmaandag: 2/4

10/5 - 11/5

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

10. Opmerking
Foutieve dagen in vorige nieuwsbrief
-zaterdag (niet zondag!) 9 december 2017 : midwinterfeest (eetdag)
-zaterdag (niet zondag!) 19 mei 2018 : eerste communie
Aanvullingen extra data
-donderdag 26 oktober 2017 : grootoudersfeest (kleuterschool)
-zaterdag 2 juni 2018 : schoolfeest
11. Tot slot
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.

Ellen Beyens, directie

Rechtzetting :
Door de drukte van de laatste schooldagen, sloop er een vergetelheid in de papieren versie van de extra nieuwsbrief van dit
schooljaar. Natuurlijk willen wij niet alleen kleuterjuf Joke bedanken maar ook kleuterjuf Naomi voor haar werk en inzet in
de bijkomende instapklas!

