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

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 2.10.’17:

pedagogische studiedag
= geen school voor onze kinderen

do. 5.10.’17:

fotograaf op school
dag van de leerkracht

ma. 9.10.’17:

vertrek bosklassen 5de en 6de leerjaar (8.30 uur)
zwemmen 3de en 4de leerjaar (namiddag)
bezoek aan de draaimolen (plaatselijke kermis) door alle kleuters

do.12.10.’17:

anti-luizenbeleid : kriebelcontrole

vrij.13.10.’17:

aankomst bosklassen 5de en 6de leerjaar (17 uur)

ma.16.10.’17:

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

woe.18.10.’17:

SVS sportactiviteit namiddag : voetbaltoernooi : 2de en 3de graad
(De Leunen)

vrij.20 én
zat.21.10.’17:

inzamelactie oude kleding door ouderraad op school

(gymzaal)
di. 24.10.’17:

leeruitstap Prinsenpark : 1ste en 2de leerjaar (ganse dag)

woe.25.10.’17:

infomoment nieuwe kleuters : 10.30 uur
SVS sportactiviteit namiddag : gymnastiekland : 1ste leerjaar
(Sint-Aloysiusinstituut)

do.26.10.’17:

grootoudersfeest kleuters : voor-en namiddag :
in de parochiezaal
herfstrapport lagere school

van maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november : herfstvakantie

1.Gezonde en afvalarme school
Onze Sint-Hubertusschool wil een gezonde en afvalarme school zijn.
Daarom enkele afspraken ter herinnering :
Tussendoortjes
Het eten van ongezonde tussendoortjes komt onze gezondheid niet ten goede.
Het eten van chips, kauwgom, lolly’s of chocoladesnacks op school zijn nog
steeds niet toegelaten. Als tussendoortje is een gezondere, droge koek zonder
chocolade of een stukje fruit wel toegestaan.
Fruitdag
Op woensdag vragen wij om uw kind enkel fruit (of groenten) mee geven als
tussendoortje naar school. Voor de kleuters vragen wij om het fruit reeds
geschild mee te geven.
PMD-afval
PMD afval, dit wil zeggen plastic flesjes, metalen materialen zoals blikjes en
drankkartons, horen NIET meer thuis op onze school. Onze PMD-afvalbakken worden
vanaf 2 OKTOBER verwijderd op onze school. Lege brikjes, plastic flesjes of blikjes
meegebracht van thuis worden op het einde van de schooldag weer mee naar huis
genomen. Mogen wij u vriendelijk vragen een HERSLUITBARE DRINKBUS mee te geven
met uw kind ? Ouders dragen zelf de verantwoordelijkheid betreffende de drankjes die
van thuis uit meegegeven worden. Wij laten geen frisdrank toe. Wij geven de voorkeur
aan water, melk, chocomelk, fruitsap, appelsap en bosbessendrink die ook te verkrijgen
zijn als schooldrank in glazen flesjes.
Restafval
Ook het restafval willen wij op onze school beperken. Gelieve tussendoortjes mee te
geven ZONDER VERPAKKING, in een afsluitbaar DOOSJE.
Ook boterhammen meegeven in een boterhammendoos a.u.b.
Gelieve alle doosjes en drinkbussen te voorzien met de NAAM van uw kind !!
Alvast bedankt voor “uw gezonde en afvalarme medewerking” !
2. Fotograaf
Op donderdag 5 oktober komt onze schoolfotograaf langs. Hij maakt individuele- en
klasfoto’s van uw kind en ook foto’s met broer en/of zus. Omstreeks 8 uur krijgt u de
kans om uw kind met zijn/haar niet-schoolgaande broer/zus op foto te zetten. Om 8.30
uur starten we met de schoolgaande kinderen. Een extra infobriefje volgt nog.
3. Bosklassen voor 5de en 6de leerjaar
Naar tweejaarlijkse gewoonte vertrekken onze leerlingen van de 3 de graad voor een
weekje bosklassen van maandag 9 tot vrijdag 13 oktober. Op dinsdag 10 oktober zal ik
hen een bezoekje brengen. Wie hen graag post bezorgt, geeft dit ten laatste maandag 9
oktober 15.30 uur af op het secretariaat of bezorgt het mij op mijn bureel. Je kan het
ook opsturen naar :
La Sapinière
VBS Sint-Hubertus Geel
t.a.v. (naam leerling)
Rue de la Station 1
4845 Sart-lez-Spa
Volg de avonturen van onze leerlingen via foto’s op onze schoolwebsite :www.vbsgeta.be
4. Project sociale vaardigheden : maandpuntje september/oktober :
"Elk kind schittert!"

Zoals elk schooljaar werken we rond een jaarthema op onze school. Dit schooljaar kozen
we voor het thema : “Allemaal schatten!” Tijdens de eerste maanden komt de diamant
uit onze schatkist en staat “Elk kind schittert” centraal. In elke klas wordt “iedereen is
anders, ieder kan iets” verder uitgewerkt naargelang de leeftijd van het kind.
5. Grootoudersfeest
Dit jaar zal het grootoudersfeest voor de kleuterschool doorgaan op donderdag 26
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 op schoot aan tafel.
OPROEP : We hebben nog helpers te kort ! Helpende handen om de zaal vooraf klaar te
zetten zodat er kan gerepeteerd worden of de dag zelf bij het schenken van koffie en
koek tijdens de pauze zijn nog steeds welkom ! Geef een seintje aan één van de
kleuterjuffen. Alvast hartelijk dank !
Beste ouders, dit feest is enkel bedoeld voor onze grootouders van de 133 kleuters !
Het optreden wordt herhaald voor iedereen tijdens het schoolfeest op zaterdag 2 juni.
6. Woordje van de fanfare
Zit je in het 1ste, 2de, 3de of 4de leerjaar en heb je tijdens de eerste dag van de
herfstvakantie nog tijd ? Op maandag 30 oktober van 9-16u organiseert
fanfare NooitGedacht voor de 3de keer een muziekkampdag op onze
school.Opvang mogelijk vanaf 7.30u tot 18u. Inschrijvingsgeld €3. Eten
tijdens middagpauze wordt voorzien. Gelieve in te schrijven via
fannggta@hotmail.com. Meer info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be
Uw kind krijgt nog een flyer mee.
7. Woordjes van de ouderraad
Kledinginzameling
Onze ouderraad organiseert opnieuw een inzameling van kleding, lakens, dekens,
schoenen, gordijnen, beddengoed, hoeden, pluchen knuffels, handtassen, riemen en …….

· vrijdag 20 oktober
: vanaf 15.15 tot 17.00 u
· zaterdag 21 oktober
: vanaf 10.00 tot 12.00 u
Locatie : GYMZAAL school Sint-Hubertus
BRENG alle materiaal binnen in PLASTIEKEN zakken.
(géén kartonnen dozen a.u.b.)
Ten Aard bouwt met Lego
Op zondag 12 november organiseert de ouderraad “Ten Aard bouwt met Lego” in de
parochiezaal. Elke gezinsoudste krijgt nog een flyer mee. De kortingsbon op de
inkomprijs kan u terug vinden op onze schoolsite.

FIJNE
AAN JULLIE ALLEN

HERFSTVAKANTIE
GEWENST !!

