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

NIEUWSBRIEF MAART 2019
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 4.03.’19 :

begin van de krokusvakantie

woe. 6.03.’19 :

start van de vasten, 40 dagen naar Pasen

zon. 10.03.’19:

einde van de krokusvakantie

ma. 11.03.’19:

instap nieuwe kleuters
individuele oudercontacten kleuterschool
bezoek aan de bibliotheek door 4de leerjaar (voormiddag)

di.

12.03.’19:

individuele oudercontacten kleuterschool

woe.13.03.’19:

13.30 uur : typelessen op school

do. 14.03.’19:

bezoek secundaire school GO te Geel door 6de leerjaar B
luizencontrole door kriebelteam

vrij. 15.03.’19:

nationale pyjamadag (Bednet)
zwemmen 1ste en 2de leerjaar
Sport in Axion 5de en 6de leerjaar

zon. 17.03.’19:

ontbijtactie door ouderraad

ma. 18.03.’19:

start inschrijvingen nieuwe leerlingen voor ’19-‘20 op school

di.

Theater in CC De Werft voor 5de en 6de leerjaar (namiddag)

19.03.’19:

voorbereidende activiteit eerste communie op school :
15.45-17.15uur
woe.21.03.’19:

mogelijke stakingsdag ?! (meer info volgt nog voor u, na overleg met de
verantwoordelijke van de vakorganisatie en leerkrachten)

woe.20-vrij.22.03.’18: directiedriedaagse te Blankenberge vanuit katholiek onderwijs
: directie afwezig op school
vrij. 22.03.’19:

Wereldwaterdag
leeruitstap naar Antwerpen 5de en 6de leerjaar
zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
Sport in Axion 3de en 4de leerjaar

woe.27.03.’19:

GAAT NIET DOOR : SVS activiteit : voetbal voor 5de en 6de leerjaar

do.

oefening busevacuatie door De Lijn (lagere school)

28.03.’19:

zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag)

vrij. 29.03.’19:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
Koffiestop tvv Broederlijk Delen door het 5de leerjaar

1.Leerlingenaantal
Op 1 februari telde onze school 340 kinderen waarvan 137 kleuters en 203 leerlingen.
Op basis van dit aantal worden onze lestijden toegekend en worden onze klassen
ingericht voor het volgende schooljaar ’19-’20.
2.Bednet : Nationale Pyjamadag : vrijdag 15 maart
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les
in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig
afwezig zijn door ziekte, operatie of ongeval, zijn zo mee met de les en blijven in contact
met hun vrienden. Wij tonen ons warm hart en doen mee aan de Nationale Pyjamadag.
Daarom mogen alle kinderen op vrijdag 15 maart in pyjama naar school komen.
Zo steken we zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem.
3. Eerste communie
We bereiden ons met de eerste communicanten stilaan voor op hun grote dag.
Een eerste voorbereidende activiteit zal doorgaan in onze school op dinsdag 19
maart aansluitend op de schooldag om 15.45 uur.
De kinderen mogen om 17.15 uur opgehaald worden in de gymzaal van onze school.
4. Actie Broederlijk Delen : vrijdag 29 maart : koffiestop : 15-16 uur
Onze leerlingen van het 5de leerjaar organiseren tijdens deze vastenperiode een actie
ten voordele van Broederlijk Delen. Op vrijdag 29 maart van 15 tot 16 uur kan je aan
de fietsenrekken op elke vestigingsplaats een kopje koffie of drankje nuttigen met een
stukje zelfgemaakt gebak.
De opbrengst van deze koffieverkoop gaat integraal naar Broederlijk Delen.
Broederlijk Delen focust op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van
natuurlijke rijkdommen, inspraak en vrede. Alvast bedankt voor uw vrijwillige bijdrage !
5. Schoolthema “Stap je mee” en project sociale vaardigheden : maandpuntje
maart/april
Dit schooljaar kozen we voor het thema “Stap je mee?”. Tijdens de maanden maart en
april werken we rond “Op grote voet”. Het deelthema “vrijgevigheid” en “help elkaar een
handje” wordt in elke klas verder uitgewerkt.
6.Werkgroep veilig verkeer
Thema
Na de acties rond zichtbaarheid ligt het verkeersaccent de komende weken op het thema
“Gordel aan”. We willen de kinderen wijzen op het belang van het dragen van de gordel,
in de auto of in de schoolbus, ook bij korte afstanden. Wij hopen natuurlijk ook dat alle
bestuurders en andere passagiers het goede voorbeeld aan onze kinderen geven !
Busevacuatie
Op donderdag 28 maart oefenen we met de kinderen van de lagere school een
evacuatie met de bus. Wij houden deze oefening omdat onze kinderen met de bus naar
het zwembad of theater rijden of op leeruitstap gaan. Deze evacuatieoefening houden we
op de parking voor het hoekhuis.
Met dank aan de grootvader van Lowie De Ceuster voor het zorgen voor een bus en de
begeleiding rond de busevacuatie.
Gelieve deze parking vrij te houden op 28 maart voor de bus en niet te parkeren in de
parkeervakken voor het witte hoekhuis (secretariaat)!
Alvast bedankt voor uw medewerking.

7. Herinnering : inschrijvingen in onze 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. Deze start vanaf 18 maart voor alle kinderen.
Alle ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep ontvingen 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
8.Typelessen op school
Vanaf volgend schooljaar ’19-’20 worden de typelessen georganiseerd door CVCO :
Centrum Voor ComputerOpleiding te Mortsel. Voordien verzorgde IPOC de typelessen op
onze school . Zij houden echter op te bestaan en gaan de samenwerking met CVCO aan
onder hun naam. Vanaf het 4de leerjaar kan je woensdagnamiddag leren typen op onze
school onder leiding van deze organisatie. Na de krokusvakantie ontvangen de leerlingen
een brochure met meer info.
9. Wijziging schoolreglement ivm getuigschrift lagere school
In deel 2 van onze schoolbrochure (algemeen schoolreglement) vind je op bladzijde 17
informatie over hoe het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het lager onderwijs
wordt toegekend. Dit schooljaar (2018-2019) zou er dus een getuigschrift bereikte
doelen worden uitgereikt aan leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen.
De overheid besliste dat die regeling er niet zal komen. De leerlingen die geen
getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen nu een schriftelijke motivering samen met
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Ze krijgen ook een verklaring waarin
het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.
10. Bedankt ouderraad en klusjesteam !
Dank je wel ouderraadleden voor het bakken van de wafels tijdens ons carnavalfeest !
Dank je wel voor de haagjes en de wilgenhut op ons groen speelplein van VP 2 !
11. Personeelswijziging
Na de krokusvakantie neemt onze zorgcoördinator juf Chantale loopbaanonderbreking.
Zij wordt tot het einde van het schooljaar vervangen door juf Sofie van het 2de leerjaar.
Meester Jeroen, die haar tijdens haar ziekteverlof verving, zal in het 2 de leerjaar blijven.
12. Voor-en naschoolse opvang
Na de krokusvakantie ontvangen alle ouders wiens kinderen gebruik maken van de
opvang 1 badge per kind. Hierdoor krijgt u de keuze uit te scannen via deze badge of via
de kaft. Gelieve u aan volgende afspraak te houden : juf Martine of u als ouders mogen
scannen, kinderen NIET.
13. Fiscale attesten
Binnenkort geven wij de fiscale attesten mee voor opvang en middagtoezicht. Deze
worden schriftelijk bezorgd via uw kind, gelieve deze goed te bewaren. Indien er een
duplicaat gevraagd wordt, zal er 0,50euro via de schoolrekening aangerekend worden.
14. Middagactiviteiten
Na de krokusvakantie biedt Mieke Van Dingenen, mama van Wout en Wannes, de
kinderen van het 2de leerjaar een vrijwillige activiteit tijdens de middag aan. Zij doet
dit in het kader van haar studies als gezondheidscoach. Tijdens deze 4 dinsdagen

(tot aan de paasvakantie) zullen een groepje leerlingen een halfuurtje leren over
gezonde voeding op een speelse manier. Dit in het kader van het gezondheidsbeleid op
onze school. Alvast van harte dank Mieke !
Een dikke dank je wel aan juf Chantale, juf Anja, juf Ellen en de KVLV die de
middagactiviteiten verzorgden voor onze leerlingen. Hierbij nog enkele sfeerfoto’s van
het mandalakleuren, yoga en gezelschapsspelen spelen. En de kinderbreiclub o.l.v. de
KVLV van Ten Aard stond zelfs in de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad op vrijdag
15 februari !

15. Noteer alvast in uw agenda :
Afzwaai :
*3de kleuterklas op dinsdag 25 juni om 14.15 uur
*6de lj op woensdag 26 juni om 20 uur
Vooruitblik 2020 :
*Vormsel (6de leerjaar) in de Sint-Amandskerk : zaterdag 9 mei 2020 om 15 uur
*Eerste communie (2de leerjaar) in onze Sint-Hubertuskerk van Ten Aard :
zaterdag 30 mei 2020 om 14uur
16. Tot slot
Tot slot wil ik alle leerkrachten, vrijwilligers en alle leden van het schoolteam bedanken
die zich dag in dag uit inzetten voor de kinderen op onze school. Ook u als ouder wens ik
te bedanken voor de dagelijkse, fijne samenwerking.
Daarom voor ieder een verdiende en deugddoende krokusvakantie gewenst.

We zien elkaar weer op maandag 11 maart. Graag tot dan !

