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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018
ACTIVITEITENKALENDER
zon. 2.12.’18 :

start van de advent, we tellen af naar Kerstmis

ma. 3.12.’18:

3de kleuterklas : zwemmen : voormiddag

di.

Bezoek van Sinterklaas en zijn pieten !!

4.12.’18:

woe. 5.12.’18:

13.30 uur : typelessen op school
SVS-activiteit 2de graad : unihockey : 2de graad : namiddag

vrij. 7.12.’18:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar
sport in Axion 3de en 4de leerjaar

zat. 8.12.’18:

Midwinterfeest : jaarlijkse eetdag door de ouderraad
in de parochiezaal

zon.9.12.’18:

9 uur : adventsviering met MIN-actie met onze vormelingen in de
Sint-Hubertuskerk

vrij. 14.12.’18:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar
sport in Axion 5de en 6de leerjaar

di.

Theater in CC de Werft 1ste kleuterklas (juf Ann en juf Aline)

18.12.’18:

3de en 4de leerjaar : sportdag (schaatsen)
woe. 19.12.’18:

10.30 uur : kennismakingsmoment nieuwe kleuters
13.30 uur : typelessen op school

do.

20.12.’18:

rapport lagere school
13.05 uur : kerstbezinning in gymzaal, verzorgd door het 6de
leerjaar

vrij. 21.12.’18:

5de en 6de leerjaar : sportdag (schaatsen)
15.25 uur : start kerstvakantie

1.Zie ginds komt de stoomboot…
Op dinsdag 4 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn zwarte Pieten.
Ook dit jaar komen de Sint en zijn helpers weer aan met de boot “uit Spanje”.
Een “papieren” brief met extra info kreeg uw kind alvast mee of kan u hier in
bijlage nalezen. Spannend … nog een paar nachtjes slapen ….
2. Verkeersveilige school
Herinnering : verkeersproject ‘Helm Op, Fluo Top’
Het project “Helm Op, Fluo top” wil kinderen (en hun (groot)ouders!) stimuleren om
fluo kledij en een fietshelm te dragen tijdens de donkere wintermaanden. Heel
veel kinderen en hun (groot)ouders volgen onze oproep om mee te doen met deze
actie en zo zichtbaar te zijn in het naar en van school komen.
Een
dikke aan iedereen hiervoor !
Bezorgdheid !!
De veiligheid van onze kinderen is één van de prioriteiten op onze school.
*Mogen wij daarom vragen om uw kind gebruik te laten maken van de overzetten
aan onze school om 8.15 en 15.25u op de Aardseweg en Fazantenstraat en van de
rijen om 15.25u ?
*De leerlingen (van VP 2) die met de rij meegaan om aan het kruispunt aan de
Turnhoutseweg overgezet te worden na school, zetten best hun fiets ’s ochtends al
in de fietsenrekken aan de kleuterschool (VP 1)
*Ook ’s middags indien uw kind, ook bij uitzondering, naar huis gaat om te eten,
vragen wij u dit te noteren in de agenda. Zo kan een leerkracht ervoor zorgen dat
uw kind veilig overgezet wordt aan het zebrapad of kruispunt aan onze school, op weg
naar huis !
3. “Bricks and More”
De LEGO® beurs op 10-11 november, georganiseerd door onze ouderraad, was een
gigantisch succes. Meer dan 3500 bezoekers genoten in de agora op Thomas More
van een mooie tentoonstelling en de nodige randanimatie. Groot en klein waren
verwonderd door de mooie bouwwerken en tal van constructies. Bedankt aan alle
bezoekers, helpers en standhouders om er samen met ons een heus LEGO® feest van
te maken. Foto’s kan je bekijken op http://www.bricks-and-more.be of op onze
facebookpagina www.facebook.com/bricksandmoregeel.
Noteer alvast 9 en 10 november 2019 in je agenda voor Bricks-and-More 2019.
See you next year!
4. Inzamelactie
MIN-actie vormelingen
Onze vormelingen verzamelen jaarlijks niet-bederfbare voeding ten voordele van de
Geelse organisatie MIN (mensen in nood). Ook dit jaar mag je nog tot vrijdag 7
december een pakketje voor hen bezorgen aan de school. Deze voedselpakketten
worden in de adventsviering op zondag 9 december om 9 uur bezorgd aan de
verantwoordelijke van de MIN-organisatie.
Allen welkom en alvast bedankt voor uw steun.
Batterijen: scholenactie
Onze school zamelt mee gebruikte batterijen in. We krijgen daarvoor gratis
inzamelmateriaal van Bebat en worden ook voor de inspanningen beloond.
Per kg ingeleverde batterijen ontvangt de school 1 punt. De gespaarde punten kunnen
dan ingeruild worden voor sportmateriaal, didactisch en educatief materiaal, enz.
De opgehaalde batterijen worden gesorteerd en gerecycleerd waardoor je ook
bijdraagt aan een beter milieu. Wie nog lege batterijen heeft, mag ze meegeven in een
verzamelzakje.

5. Jaarlijkse eetdag
Onze ouderraad organiseert op zaterdag 8 december weer het Midwinterfeest, de
jaarlijkse eetdag in de parochiezaal. Hartelijk dank aan ieder die al ingeschreven heeft.
Ook wie nog niet ingeschreven heeft, is zeker nog welkom. Schrijf vlug in via
www.ouderraadvbsgeta.be.
Ook kunnen we nog wat helpende handen gebruiken die dag: garçons, keukenpieten,
afruimers, … ook allemaal nog erg welkom!
6. Kerstfeestjes op school
Naar jaarlijkse gewoonte wordt in iedere klas een kerstfeestje georganiseerd.
In de lagere school mag uw kind hiervoor een pakje meebrengen, ten laatste op
woensdag 19 december. Mogen wij vragen om rekening te houden met de afgesproken
maximum bedragen a.u.b. :
€ 2 voor het 1ste en 2de leerjaar
€ 2,5 voor het 3de en 4de leerjaar
€ 3 voor het 5de en 6de leerjaar

