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

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
ACTIVITEITENKALENDER

ma.07.01.’19:

eerste schooldag van het nieuwe jaar : welkom in 2019 !

woe. 9.01.’19:

SVS namiddagactiviteit : Trefbal voor 2de graad in Aloysiusinstituut

do. 10.01.’19 :

kriebelteam (luizencontrole)
zwemmen 3de kleuterklas

vrij.11.01.’19:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar
Sport in Axion voor 5de en 6de leerjaar

woe.16.01.’19:

13.30 uur : typelessen op school

vrij.18.01.’19:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar

woe.23.01.’19:

10.30 uur : kennismakingsmoment nieuwe kleuters

do. 24.01.’19 :

zwemmen 3de kleuterklas

vrij. 25.01.’19:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar
Sport in Axion voor 3de en 4de leerjaar

ma.28.01.’19:

Theater 1ste en 2de leerjaar in CC De Werft te Geel(namiddag)

di. 29.01.’19:

19.30 uur : info avond 6de leerjaar : overgang naar secundaire
school in gymzaal van onze school

woe.30.01.’19:

13.30 uur : typelessen op school

do. 31.01.’19 :

12 uur : kinderparlement op school
Vooruitblik : NOTEER ALVAST IN UW NIEUWE AGENDA !!

zondag 10 februari : instapviering eerste communie in onze parochiekerk
zondag 17 maart : ontbijtactie door onze ouderraad
zondag 17 maart : 9 uur : naamopgave vormelingen in onze parochiekerk
vrijdag 29 maart : koffiestop : actie door het 5de leerjaar tvv Broederlijk Delen
vrijdag 26 en zaterdag 28 april : kledinginzameling
zaterdag 18 mei : vormsel Sint-Amandskerk om 15 uur
zaterdag 25 mei : schoolfeest
zaterdag 8 juni : eerste communie Sint-Hubertuskerk om 14 uur
woensdag 26 juni : receptie 6de leerjaar om 20 uur

1. Midwinterfeest
Onze ouderraad organiseerde op zaterdag 8 december weer het Midwinterfeest,
de jaarlijkse eetdag. Hartelijk dank aan alle bezoekers en helpende handen !
2. Verloren voorwerpen
Wij vinden de laatste tijd weer veel koeken-en fruitdoosjes, wintergoed zoals
handschoenen en sjaals ZONDER NAAM terug op de speelplaats. Kinderen, zelfs onze
oudste leerlingen, herkennen vaak hun eigen spullen niet !
Mogen wij u daarom vragen deze spullen die mee naar school komen te VOORZIEN VAN
DE NAAM VAN UW KIND. Alvast bedankt hiervoor.
Bent u iets verloren ? Kom gerust een kijkje nemen in de garage aan het secretariaat
3.Middagactiviteiten VOOR HET 2de t.e.m. 6de leerjaar (VP 2)
Na de kerstvakantie tot aan de krokusvakantie bieden wij enkele activiteiten aan tijdens
de middagpauze van maandag en dinsdag van 12.05-12.50 uur op onze school.
Uw kind kan kiezen uit de volgende activiteiten : op maandag : gezelschapsspelen of
mandalakleuren-tekenen OF op dinsdag : kinderbreiclub door KVLV of yoga.
Alle activiteiten zijn voor zowel onze jongens als meisjes vanaf het 2de tot en met 6de
leerjaar, uitgezonderd de kinderbreiclub is vanaf het 3de leerjaar.
Uw kind kan inschrijven voor 1 activiteit door het meegekregen briefje in te vullen en
te bezorgen tegen ten laatste vrijdag 21 december aan de klasleerkracht.
4. Slotwoordje van het jaar
Het ganse schoolteam en ik wensen u en uw familieleden gezellige kerstdagen toe en de
beste wensen voor het nieuwe jaar !
Graag zien we elkaar weer op maandag 7 januari 2019!

