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

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017
ACTIVITEITENKALENDER
vrij. 1.09.’17:

eerste dag van het nieuwe schooljaar
Welkom allemaal !

ma. 4.09.’17:

sportdag Axion 3de en 4de leerjaar ganse dag (zie extra brief)

di.

20 uur : infoavond voor de ouders van de lagere school :
Aanvang in de gymzaal
19 uur : info bosklassen enkel voor 5de en 6de leerjaar !

5.09.’17:

woe.6.09.’17:

ELKE WOENSDAG = FRUITDAG !!!
Opgelet: op woensdag alleen een stukje fruit of groente
meegeven

do. 7.09.’17:

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

zon.10.09.’17:

mosselfeest fanfare “NooitGedacht” Ten Aard in de parochiezaal

ma. 11.09.’17:

zwemmen 3de en 4de ,5de en 6de leerjaar : namiddag
20 uur : infoavond voor de ouders van de
kleuterschool aanvang in gymzaal

do. 14.09.’17:

20.15 uur : ouderraad

zon.17.09.’17:

eetdag parochie in de parochiezaal

ma.18.09.’17:

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

di. 19.09.’17:

verkeersdag 6de leerjaar (info volgt nog)

vrij.22.09.’17:

strapdag (stappen en trappen):
AUTOLUWE SCHOOLDAG

ma.25.09.’17:

zwemmen 3de en 4de ,5de en 6de leerjaar : namiddag
inschrijvingsavond vormsel op school (info volgt) )

di. 26.09.’17:

Scholencross (De Leunen) :
voormiddag (5de en 6de leerjaar)
namiddag (1ste en 2de leerjaar)

do. 28.09.’17:

Scholencross (De Leunen) : 3de en 4de leerjaar (voormiddag)

Vooruitblik oktober:
ma. 2.10.17:
pedagogische studiedag = geen school voor onze kinderen
vr. 21+ zat.22.10. ’17: inzamelactie oude kledij door ouderraad

Jaarthema ’17-’18 : Allemaal schatten

1.Start van het nieuwe schooljaar 2017-2018
Het nieuwe schooljaar is gestart ! Er werd tijdens de zomervakantie hard gewerkt :
enkele klassen kregen een nieuwe laag verf, sommige meubels werden in een nieuw
jasje gestoken en er werd ook wat nieuw meubilair aangekocht. Ook de verhuizingen
werden tot een goed einde gebracht, zoals u op de kijkdag van 30 augustus kon
zien. We heten alle kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar welkom op
vestigingsplaats 1 (Aardseweg 2) en de kinderen van het 2de tot en met het 6de leerjaar
op vestigingsplaats 2 (Aardseweg 6).
We hopen dat alle kinderen zich snel thuis voelen in de nieuwe klas bij hun nieuwe
leerkracht en bij hun (nieuwe) vriendjes. 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 aan allen, in het bijzonder aan alle nieuwe kinderen !
2. Aan de ouders van kinderen in VP 1 én VP 2
De kinderen van VP 1 worden eerst afgehaald OP de speelplaats. De kinderen van VP 2
worden overgezet via het zebrapad aan de gymzaal door een leerkracht. Zo kunnen de
kinderen langs het voetpad naar de poort van VP 1 zodat u daar op uw kind kan
wachten. Mogen wij vragen uw kind erop te wijzen zelf NIET zelf naar de speelplaats van
VP 1 te gaan op het einde van de schooldag maar te wachten (in de hal aan de gymzaal)
OP DE RIJ EN OVERZET ONDER TOEZICHT VAN EEN LEERKRACHT.
Deze afspraak geldt al op school, maar zal voor de kinderen van het 2 de leerjaar nu
“nieuw” en even wennen zijn. Voor kinderen die zelfstandig per fiets of te voet vanuit VP
2 mogen vertrekken van ouders, geldt dit natuurlijk niet !
3. 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.
4. Schoolbrochure –nieuwsbrief
De lay-out van de schoolbrochure werd aangepast. Volgende week ontvangt elk
gezin een nieuw schriftelijk exemplaar. Belangrijk is om het losse blad terug mee te
geven met uw kind ter goedkeuring van ons schoolreglement (met de nodige
nieuwigheden) !
De wijzigingen vanuit katholiek onderwijs of van overheidswege voor het nieuwe
schooljaar worden in de brochure opgenomen en ook op de infoavond toegelicht. Idem
voor schooleigen wijzigingen. Vanaf volgend schooljaar wordt u geen papieren versie
meer bezorgd. We gaan er dan van uit dat u de brochure kan raadplegen via de site.
Er zullen ook steeds enkele exemplaren van de schoolbrochure te bezichtigen zijn op het
schoolsecretariaat.
5. 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.
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6. Verkeersweek
In samenwerking met de gemeentelijke verkeersdienst zullen er tijdens de week van
18 september allerlei verkeersactiviteiten plaatsvinden. Hierin staat ook een
autoluwe schooldag gepland op vrijdag 22 september. In de loop van de
volgende weken ontvangt u hierover meer nieuws
7. Dank je wel !
-De garageverkoop op Ten Aard is voorbij. Alvast bedankt om mee te doen met dit 2jaarlijkse initiatief. Er waren 54 deelnemers en voor velen was dit een groot succes. Het
inschrijvingsgeld van € 296 werd integraal aan onze school geschonken !! Wij bekijken
nu in team hoe we dit bedrag het best kunnen besteden aan onze schoolwerking. Dank
hiervoor aan organisator Raf Verhoeven en natuurlijk aan alle deelnemers ! Volgende
garageverkoop : zondag 30 juni 2019. Het inschrijvingsgeld gaat wederom naar onze
school. Suggesties zijn altijd welkom raf.verhoeven@telenet.be of Otterstraat 7, Geel.
-Voor de 3de kleuterklassen werden er nieuwe weekkalenders uit hout gemaakt.
Bedankt aan INTERIEUR KIKO die dit onze school geschonken heeft !
8. Voor-en naschools 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 !
9. Nieuws vanuit de ouderraad
Zoals gepland en aangekondigd in de extra nieuwsbrief van juni werden er tijdens de
zomervakantie heel wat klussen op onze school geklaard door enkele papa’s en mama’s.
De fundering werd gemaakt voor het afdak op de speelplaats van VP 2 en de riolering
werd vernieuwd achter de kleuterschool. Dankzij de opbrengst van de sponsortocht in
april 2017 werden er speeltoestellen (boot en vlot) aangekocht voor de speelplaats van
VP 1 en verf ter verfraaiing van de palen van het afdak. Op de speelplaats van VP 2
werd de klimmuur geïnstalleerd, de garagepoort geschilderd en het Twister-spel gezet.
Tijdens de infoavonden kan u de speeltoestellen bewonderen en onze kinderen gaan
naar hartelust kunnen spelen op beide speelplaatsen !
Heel erg bedankt aan alle bereidwillige helpende handen en aan onze
steunende (groot)ouders en andere sympathisanten !!
10.Gezonde en afvalarme school
In het kader van het gezondsbeleid stellen wij enkele maatregelen op.
Het eten van chips, kauwgom, lolly’s of chocoladesnacks op school blijft niet toegelaten.
Als tussendoortje is een gezondere, droge koek zonder chocolade of een stukje fruit wel
toegestaan. Graag in een doosje mee naar school om de afvalberg op school te
beperken. Voor de kleuters vragen wij om het fruit reeds geschild mee te geven.
Ook boterhammen in een brooddoos meegeven a.u.b.
Er kan nog een schooldrankje aangekocht worden (melk, chocomelk, appelsap, fruitsap
of bosbessensap) maar ook van thuis mag een drankje meegebracht worden.
Wij raden dan aan uw kind een goed hersluitbare drinkbus mee te geven.
Ouders dragen zelf de verantwoordelijkheid betreffende de drankjes die van thuis uit
meegegeven worden. Wij laten geen frisdrank toe. Liever geen brik of blik op onze
school ! Plastic flesjes met water mogen ook, maar worden op het einde van de dag weer
meer naar huis genomen.
11. Bijlagen:
-personeelslijst
-afwezigheidsbriefjes
-kalender van het huidige schooljaar
-sportkalenders
-invulformulier van uw kind (gekleurd blad) *
-uitnodiging infoavond september *
*deze 2 brieven tegen maandag terug te bezorgen a.u.b.
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