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

NIEUWSBRIEF MEI 2019
ACTIVITEITENKALENDER
woe.1.05.’19:

dag van de arbeid : geen school

do.

2.05.’19:

12.05 uur : kinderparlement

vrij.

3.05.’19:

Project L5 met secundaire school Sint-Maria te Geel (VM)
zwemmen 3de en 4de , 5de en 6de

leerjaar (NAM)

woe.

8.05.’19:

SVS namiddagactiviteit : Danshappening te Aloysiusinstituut

do.

9.05.’19:

verkeersactiviteit voor de lagere school : “dode hoek”demonstratie met vrachtwagen op de parking hoekhuis
20.15 uur:
leden van harte welkom !

vrij. 10.05.’19:

ouderraad : nieuwe

L1B : leeruitstap: bezoek aan de boerderij De Boogaard (VM)
zwemmen 3de en 4de , 5de en 6de

leerjaar (namiddag)

ma. 13.05.’19:

start verkeersweek op school

woe. 15.05.’19:

L6 : Workshop “Scratch” in Kogeka

do.

bezoek van onze bisschop van Antwerpen Monseigneur Johan Bonny
aan onze school (voormiddag)

16.05.’19:

L1A : leeruitstap: bezoek aan de boerderij De Boogaard (VM)
vrij. 17.05.’19:

verkeersdag voor de kleuterschool
afsluiting verkeersweek voor ganse school

zat. 18.05.’19:

vormsel van onze leerlingen om 15 uur in de Sint-Amandskerk

woe. 22.05.’19:

10.30 uur : kennismaking nieuwe kleuters in instapklas

vrij. 24.05.’19:

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

zat. 25.05.’19:

SCHOOLFEEST : STAP JE MEE

woe. 29.05.’19:

sportdag voor de ganse school
SVS namiddagactiviteit : Duathlon op de Leunen

do.30 en vrij 31.05.’19: Hemelvaartsdag en brugdag : geen school
Noteer alvast in uw agenda : donderdag 29 augustus :
kijkmoment in de ganse school van 18-19 uur

1.Koffiestop
Onze leerlingen van het 5de leerjaar organiseerden op vrijdag 29 maart een
“koffiestop” ten voordele van Broederlijk Delen. Dankzij de steun van alle bezoekers
konden we maar liefst €940 overmaken aan Broederlijk Delen!! Proficiat aan het 5de
leerjaar en dank aan de helpers en al wie deze actie gesteund heeft!
2.Mariamaand
Tijdens deze meimaand gedenken wij Moeder Maria. Elke klas zal naar de Mariagrot
rechtover onze school gaan bidden. Onze eerstecommunicanten versierden alvast de
ingang van de grot met een prachtige bloemenboog. Dit deden ze als tweede
voorbereidingsactiviteit op maandag 29 april samen met onze catechisten, juf Sofie en
meester Jeroen. Dank je wel allemaal, knap gedaan ! En nu verder aftellen naar jullie
grote dag….
3. Verkeersweek 13-17 mei
Na de acties rond zichtbaarheid, gordel aan en parkeren ligt het verkeersaccent op het
thema “Strappen : stappen en trappen”.
In de kleuterschool krijgt u nog een briefje met de nodige info. Alvast bedankt voor uw
hulp en medewerking hierbij.
In de lagere school ligt de klemtoon op een milieuvriendelijke verplaatsing naar
school. We roepen iedereen op om zoveel mogelijk al stappend of trappend naar
school te komen tijdens deze week.
Net voor onze verkeersweek op donderdag 9 mei wordt er voor alle leerlingen
met een vrachtwagen gedemonstreerd wat de “dode hoek” inhoudt in het verkeer. Dank
aan de ouderraad om deze leerrijke activiteit te ondersteunen.
Als afsluiting van onze verkeersweek worden alle kinderen verrast met een attentie in het
verkeersthema van Zeppe en Ziki op vrijdag 17 mei.
4.Vormsel zaterdag 18 mei
Op zaterdag 18 mei worden onze kinderen uit het 6de leerjaar gevormd.
Iedereen is welkom om mee te vieren in de Sint-Amandskerk om 15 uur.
We wensen alle vormelingen en hun familie alvast van harte proficiat!
5. Projecten sociale vaardigheden : maandpuntje mei/juni: "Je stoute schoenen
aantrekken”
Voor de twee laatste maanden van dit schooljaar stappen we het deelthema “Je stoute
schoenen aantrekken” in. Dit wordt in elke klas, aangepast aan de leeftijd van uw kind,
verder uitgewerkt.
6. Schoolfeest zaterdag 25 mei !!
Op zaterdag 25 mei vindt ons jaarlijks schoolfeest plaats op de speelplaats van
vestigingsplaats 2 (L2-L6). Alle kinderen treden op het danspodium op terwijl u kan
genieten van een frietje of een pannenkoek met een drankje. Nadien kunnen de
kinderen naar hartenlust meedoen met allerlei spelletjes. Vooraf kan u deelnemen aan
onze tombola via de lootjes die uw kind meekreeg.
Bij deze willen wij een warme oproep doen voor helpende handen tijdens
deze dag ! Wie nog graag helpt bij het afruimen van de tafels, garçonnen of opruimen
op het einde van het schoolfeest is nog steeds van harte welkom !
7. Dank je wel
Zoals u reeds kon merken, werd de muur aan de parking van de Reebokstraat
opgevrolijkt met een dolfijn. Bert Mans, papa van Lilly uit de 2de kleuterklas,
startte met de leerlingen van het 6de leerjaar weer een grafitti-project met een
hele mooie muurschildering als resultaat. Knap werk van onze leerlingen en
dank je wel aan Bert voor dit leuke initiatief ! Ook ons klusjesteam (ouderraad)
is weer druk bezig met het plaatsen van een nieuwe berging voor de fietsjes
van school en het zandbakgerief op vestigingsplaats 1. We kijken uit naar het verder
verloop. Alvast heel erg veel dank voor jullie inzet en geleverd werk !

