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

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019
ACTIVITEITENKALENDER
vrij. 01.02.’19:

instapdag nieuwe kleuters
bezoek aan secundaire school SMIK te Kasterlee door 6de leerjaar

ma. 04.02.’19:

facultatieve verlofdag = geen school !

di.

20 uur : infoavond eerste communie in klas 2de leerjaar

05.02.’19:

do. 07.02.’19:

zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag)
20.15 uur : ouderraad

vrij 08.02.’19:

5de en 6de leerjaar Sport in Axion

zon. 10.02.’19:

9 uur : instapviering eerste communie in Sint-Hubertuskerk
Ten Aard

di.

dikke truiendag

12.02.’19:

woe.13.02.’19:

13.30 uur : typelessen op school
namiddag : SVS netbal voor 5de en 6de leerjaar in sportzaal
Sint-Aloysiusinstituut
18 uur : werkgroep verkeer

vrij. 15.02.’19:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)

ma. 18.02.’19:

instapmoment nieuwe kleuters
start inschrijvingen voor broertjes/zusjes of kinderen van personeel
voor het schooljaar ’19-‘20

woe.20.02.’19:

pedagogische studiedag = geen school voor onze kinderen

do. 21.02.’19:

zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag)
bezoek aan secundaire school GO te Geel door 6de leerjaar A
20 uur : vergadering schoolraad

vrij. 22.02.’19:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
3de en 4de leerjaar Sport in Axion
Start campagne : Vlaamse Week tegen Pesten

woe.27.02.’19:

kennismakingsmoment nieuwe kleuters om 10.30 uur
13.30 uur : typelessen op school
namiddag : SVS zwemmarathon zwembad Geel

vrij.

1.03.’19:

carnaval op school (info volgt nog)

1.Verfraaiing speelplaatsen
Op vestigingsplaats 2 : aanleggen van een speelplein op het grasveld
Tijdens de kerstvakantie werd het plan van tuin-en landschapsarchitecte Leen Dierckx
door ons eigen klusjesteam, ouderraadleden en andere helpende handen in werkelijkheid
omgezet. Het grasveld naast de speelplaats werd omgebouwd tot een heus speelplein
voor de kinderen van het 2de tot en met 6de leerjaar. Onze kinderen kunnen nu duikelen
aan de klimstangen, spelen op een evenwichtsparcours of ravotten op de heuvel en
onder de bomen. Met deze verwezenlijking, mede door het financiële succes van de
Legobeurs, georganiseerd door onze ouderraad in november, haalden we zelfs de krant !

Op vestigingsplaats 1 : uitbouwen speelmogelijkheden
Voor onze kleuters en de kinderen van het 1ste leerjaar werd hun speelplaats tijdens de
kerstvakantie ook onder handen genomen. Er kwamen nieuwe spiegels, een podium en
een pick-nickbank bij. Bij de piratenboot en het vlot werden een loopbrug en enkele
stapstenen geplaatst. Zo kunnen onze kinderen ook hier naar hartenlust spelen.
Tuinarchitecte Leen Dierckx is bezig met het tekenen van een plan ter uitbreiding van
een groene zone aan de kleuterschool, zoals op vestigingsplaats 2.

EEN DIKKE DANK JE WEL AAN IEDER DIE ZIJN PRAKTISCH OF FINANCIEEL
STEENTJE HIERAAN BIJDROEG !!
2. Project Gezond lichaam
Onze werkgroep “Gezonde school” lanceerde het voorstel om “Fruit” in november
centraal te zetten. Er werden in alle klassen allerlei activiteiten rond fruit gedaan
zoals fruitsatés, fruitpap en smoothies maken. In januari stond “Een gezond lichaam” in
de kijker. In elke klas werd er extra aandacht besteed aan het verzorgen van je lichaam,
zowel fysiek als psychisch. Een voorbeeld : de kinderen van het vijfde leerjaar volgden
een sessie yoga, gegeven door Wendy van Aerde. Zij heeft in de Vaartstraat een praktijk
‘De zoektocht’, een plaats voor coaching, therapie en begeleiding aan kinderen, jongeren,
adolescenten en hun ouder(s) of verzorgers. ‘Kinderyoga is een goede ondersteuning
voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Het houdt het lichaam
soepel en verbetert de motoriek en de concentratie.’ Meer info vind je op haar site
www.dezoektocht.be. Enkele reacties van de kinderen: ‘De massage was zalig!’ ‘De bal
maken waarin je kon stappen vond ik leuk.’ Nog een hartelijk dank je wel aan Wendy
voor de aangename les die ze kosteloos heeft gegeven.
3.Eerste communie
Zoals reeds aangekondigd via brief, zal de eerste infoavond voor ouders plaats vinden
op dinsdag 5 februari om 20 uur in de klas van het 2de leerjaar.
De instapviering op zondag 10 februari om 9 uur in onze Sint-Hubertuskerk.
4.Vormsel
De naamopgave voor de vormelingen zal doorgaan op zondag 24 maart om 9 uur in
onze Sint-Hubertuskerk. (Deze viering was voorzien op zondag 17 maart maar werd
verplaatst omwille van weekend van de chirojongens en meisjes van Ten Aard)

5.Dikketruiendag : dinsdag 12 februari
De Dikketruiendag wil een aanzet geven om op school en in het dagelijks leven
structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Als we minder fossiele brandstoffen verbruiken, warmt de aarde minder snel op.
Ook als school willen we wat zorgzamer leren omspringen met ons energieverbruik.
Daarom zetten we die dag op school de verwarming enkele graden lager.
Graag uw kind(eren) die dag wat extra aankleden a.u.b.
6.Project sociale vaardigheden : Week tegen pesten : van vrijdag 22
februari tem vrijdag 1 maart
Zoals u misschien reeds in de media vernam, nemen wij ook deel aan
“de Vlaamse Week tegen pesten” op onze school. Wij zetten allerlei activiteiten in
gang om extra aandacht te vestigen op het niemand uitsluiten in onze school of klas.
7. Middagactiviteiten tijdens de winterperiode
De kinderen van de lagere school op VP 2 konden inschrijven voor een activiteit breien,
yoga, mandalakleuren of gezelschapsspelletjes spelen op maandag-dinsdag of
donderdagmiddag. Ondertussen is elke groep goed gestart. De kinderbreiclub onder
leiding van de KVLV en steun van enkele andere helpers, is een waar succes : een 50-tal
van onze leerlingen leren een GSM of Ipadhoesje, knuffel of pennenzak breien ! Foto’s
volgen in volgende nieuwsbrief.
8. Inschrijvingen in de school
Met de basisscholen in Geel werden onderling afspraken gemaakt in verband met de
inschrijvingsperiode voor kinderen die vanaf volgend schooljaar (’19-‘20) voor het
eerst naar school mogen gaan. De inschrijvingsperiode gaat van start : vanaf
maandag 18 februari voor broertjes of zussen, of voor kinderen van personeel ;
vanaf 18 maart voor alle andere kinderen. Alle ouders met kinderen in deze
leeftijdsgroep ontvangen hierover een infofolder vanuit de stad Geel. In onze school vindt
voor elke instapdatum een infomoment (op woensdag) plaats waarop er ook kan
ingeschreven worden. Ouders van toekomstige kinderen uit onze schoolomgeving kunnen
gerust zijn dat er voor hun kind nog een plaatsje zal zijn in onze school. Ken je ouders
wiens kind in deze leeftijdscategorie valt (dus volgend schooljaar 2,5 jaar wordt), dan
mag je hen aanraden om met ons contact op te nemen via directie@vbsgeta.be of
014/85 29 98

9.Carnaval!!!
Van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart houden we een
KNOTSGEKKE WEEK op school ! Elke dag een gek idee, want een beetje gek is best
oké. Op vrijdag 1 maart vieren we dan echt carnaval. Vanaf 's middags mogen de
kinderen zich verkleden. Meer info hierover volgt snel in een aparte brief.
10. Woordje van de fanfare :
Winterconcert
Van harte welkom op het jaarlijks winterconcert van onze plaatselijke fanfare Nooit
Gedacht olv Philip Gorts op zaterdag 16 februari om 19.30 uur en zondag 17 februari om
14.30 uur in de parochiezaal.
Vooruitblik : muziekkampdag in de krokusvakantie
Zit je in het 1ste, 2de, 3de of 4de leerjaar ? Op maandag 4 maart van 9-15.30u organiseert
fanfare NooitGedacht voor de 4de keer een muziekkampdag op onze school. Opvang voor
en na mogelijk. Inschrijvingsgeld €5. Een broodmaaltijd tijdens de middagpauze wordt
voorzien. Gelieve in te schrijven via fannggta@hotmail.com met volgende informatie:
Naam en voornaam, adres, geboortedatum, contactgegevens van de ouders: GSM ...
Meer info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be

