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

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 2.09.’19:

eerste dag van het nieuwe schooljaar
welkom allemaal !
verwelkoming ouders door ouderraad (op parking hoekhuis)

woe.4.09.’19:

ELKE WOENSDAG = FRUITDAG !!!
Opgelet: op woensdag enkel een stukje fruit of groente
meegeven in het kader van ons gezondheidsbeleid

do. 5.09.’19:

9 uur : viering begin schooljaar in de Sint-Hubertus kerk
verzorgd door het 4de leerjaar : welkom om mee te vieren
19 uur : info bosklassen L5 en L6
20 uur : infoavond voor de ouders van de lagere school,
aanvang in de gymzaal

ma. 9.09.’19:

20 uur : infoavond voor de ouders van de kleuterschool
aanvang in gymzaal

zon. 15.09.’19:

mosselfeest fanfare NooitGedacht in de parochiezaal

ma. 16.09.’19:

startdag verkeersweek : infobrief volgt
zwemmen 3de,4de ,5de en 6de leerjaar : namiddag

do. 19.09.’19:

20.15 uur : ouderraad
ieder van harte welkom op deze eerste vergadering van het
schooljaar

vrij. 20.09.’19:

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG :
geen school voor onze kinderen

zon. 22.09.’19:

eetdag van de parochie in de parochiezaal

ma. 23.09.’19:

zwemmen 3de,4de ,5de en 6de leerjaar : namiddag
inschrijvingsavond vormsel : op onze school

di.
do.

24.09.’19:
26.09.’19:

ma. 30.09.’19:

Scholencross (De Leunen) : 2de, 5de en 6de leerjaar
Scholencross (De Leunen) : 1ste, 3de en 4de leerjaar
zwemmen 3de,4de ,5de en 6de leerjaar : namiddag
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1.Start van het nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar is gestart ….
We hopen dat alle kinderen zich snel thuis voelen in de nieuwe klas bij hun nieuwe leerkracht
en bij hun (nieuwe) vriendjes. Wij danken al onze ouders voor het vertrouwen in onze school
én in onze leerkrachten. Samen zullen wij van dit schooljaar weer een fijn jaar trachten te
maken. Met wederzijdse goede wil en een gezonde dosis begrip zal een vlotte samenwerking
zeker lukken !
Hartelijk welkom aan allen, in het bijzonder aan alle nieuwe kinderen, ouders en
personeelsleden !
2. Onze schoolwerking
Op 2 september 2019 telt onze Sint-Hubertusschool 329 kinderen, verspreid over 2 vestigingsplaatsen. Wijzigingen t.o.v. juni 2019 zijn vetgedrukt aangeduid*
Onze kleuterschool op 1 september 2019
Op 1 september starten wij in onze kleuterschool met 122 kleuters ,
verdeeld over 6 kleuterklassen :
Instapklas (2,5-en 3-jarigen) met juf Veerle (12 kls.)
1ste en 2de kleuterklas A (3-en 4-jarigen) met juf Ann (22 kls.)
1ste en 2de kleuterklas B (3-en 4-jarigen) met juf Aline (22 kls.)
1ste en 2de kleuterklas C (3-en 4-jarigen) met juf Anke (20 kls.)
3de kleuterklas A (5-jarigen) met juf Michelle (23 kls.)
3de kleuterklas B (5-jarigen) met juf Elize (23 kls.)
De drie mengklassen (3-en 4-jarigen) worden elke dag een moment ondersteund door juf Joke ter
vervanging van juf Annemie. Bewegingsopvoeding en zorg wordt gegeven door juf Lief. Juf Sabine,
onze kinderverzorgster, ondersteunt de instapklas. Juf Veerle zal ook enkele beleidsondersteunende uren voor onze schoolwerking invullen en zal op die momenten vervangen worden
door juf Joke.
Onze lagere school op 1 september 2019
Op 1 september 2019 telt onze lagere school 207 leerlingen ,ingedeeld in volgende klassen :
1ste leerjaar A (20 lln.) : juf Greet en juf Miet
1ste leerjaar B (20 lln.) : juf Gonda
+zorg L1 door meester David en meester Nick*
2de leerjaar A (24 lln.) : juf Sofie
2de leerjaar B (24 lln.) : juf Yolien* : elke dag, behalve donderdagvoormiddag en vrijdag juf Anja
+ co-teaching met juf Anja
3de leerjaar (29 lln.) : juf Lies*
+ co-teaching met juf Anja
4de leerjaar A (14 lln.) : juf Els
4de leerjaar B (14 lln.) : meester Nick*
4A+4B met juf Els : elke namiddag en woensdag
5de leerjaar : juf Lieve (28 lln.)
+ co-teaching met juf Tessa
6de leerjaar A : juf Karine (17 lln.)
6de leerjaar B : juf Sarah (17 lln.)
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Juf Lies Noyens vervangt juf Gonda in het 3de leerjaar. We verwelkomen juf Yolien Vervloesem
voor het 2de leerjaar B en meester Nick Sprengers voor het 4de leerjaar B.
Onze zorgcoördinator juf Chantale wordt dit schooljaar vervangen door meester David.
Lichamelijke opvoeding wordt door juf Stephanie gegeven. Meester Marc verzorgde onze ICT-en
preventie-werking maar zal onze school opnieuw één schooljaar verlaten. Hij zal vervangen worden
door juf Tessa voor ICT en door Anita voor onze preventie en veiligheid op onze school. Juf Anja zal
ook enkele beleidsondersteunende uren voor onze schoolwerking invullen. Juf Tessa zal het verlof
van juf Lieve invullen op dinsdag- en donderdagnamiddag in het 5de leerjaar.
*Lerarenplatform vanaf 1/10/’19 :
Tijdens het schooljaar 2019-2020 gaat het project lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten meer
werkzekerheid te bieden verder. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen een aanstelling van
1 oktober tot het einde van het schooljaar. Ze worden ingezet voor reguliere vervangingen. In de
periodes waarin deze leerkracht geen reguliere vervanging doet, zal hij zinvolle pedagogische
taken doen zoals occasioneel lesgeven, vervanging bij navorming, co-teaching, ondersteuning bij
leeruitstappen, …. Wij hebben dit op het niveau van onze scholengemeenschap (6 vrije
basisscholen) ingevuld en hadden recht op 2,5 ambt : voor de lagere school zal dit voltijds Feyha
Saatduzen invullen, voor de kleuterschool voltijds Jolien Proost en halftijds Liesl Opdebeeck.
3. Schoolthema en project sociale vaardigheden
Dit schooljaar kozen we voor het thema “Handen vol hoop”. We gaan elke maand met de ganse
school één sociale vaardigheid in de kijker zetten. Dit wordt dan in de klas verder uitgewerkt
naargelang de leeftijd van de kinderen.
4. Belangrijk : ophalen van de kinderen
De kinderen van VP 1 worden eerst afgehaald OP de speelplaats. De kinderen van VP 2 worden
overgezet via het zebrapad in de Fazantenstraat (aan de gymzaal) door een leerkracht. Zo kunnen
de kinderen langs het voetpad naar de poort van VP 1 zodat u daar op uw kind (samen met uw
kind(eren) van VP 1) kan wachten.
Mogen wij vragen uw kind erop te wijzen zelf NIET naar de speelplaats van VP 1 te gaan op het
einde van de schooldag maar te wachten in de hal aan de gymzaal op de rij en onder toezicht
van een leerkracht.
Kinderen van VP 2 die naar de naschoolse opvang gaan, worden door een leerkracht naar juf
Martine gebracht in het opvangzaaltje van VP 1.
De kinderen die zelfstandig per fiets of te voet naar huis gaan, gebruiken de nodige rij aan de
Fazantenstraat, Reebokstraat of Aardseweg.
Onze schoolpoorten openen op beide vestigingen om 8.15 uur. Vanaf dan is er toezicht op de
speelplaats. Kinderen die vroeger aankomen, dienen naar de voorschoolse opvang op VP 1 te
gaan.
5. Adressenlijst personeel
Wij vinden het belangrijk dat alle ouders voor kleine of grotere mededelingen contact kunnen
opnemen met ons. Daarom ontvangt u in bijlage een personeelslijst.
Indien u zich zorgen maakt, mag u ons steeds contacteren! Wij staan u graag te woord.
Mogen we wel vragen om de telefonische gesprekken met de leerkrachten zo beknopt mogelijk te
houden. Onze mensen hebben ook thuis nog heel wat voorbereidingen af te werken. Voor een
overlegmoment kan u best een afspraak maken voor of na de lesuren.
6. Maandelijkse nieuwsbrief
In de loop van deze week ontvangt elk gezin een schriftelijk exemplaar van deze nieuwsbrief.
Vanaf volgende maand kan u terecht op onze schoolsite www.vbsgeta.be
of aan ons infobord van VP 1 om de nieuwe nieuwsbrief te raadplegen.
U kan u ook registreren op onze website zodat de maandelijkse nieuwsbrief automatisch in uw
mailbox belandt.
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7. Schoolbrochure
In de loop van deze week ontvangt elk nieuw gezin een nieuw schriftelijk exemplaar van de
schoolbrochure. De schoolbrochure ’19-’20 kan u raadplegen via onze schoolsite.
Er zullen ook steeds enkele exemplaren van de schoolbrochure te bezichtigen zijn op het
schoolsecretariaat.
Belangrijk is om het blad in bijlage terug mee te geven met uw kind ter goedkeuring van ons
schoolreglement (met de nodige nieuwigheden), opvoedingsproject en privacy ! Voor elk kind
dient u zo’n blad in te vullen.
De wijzigingen vanuit katholiek onderwijs of van overheidswege voor het nieuwe schooljaar worden
in de schoolbrochure ’19-‘20 opgenomen en ook op de infoavond toegelicht. Idem voor schooleigen
wijzigingen.
8. Schoolrekeningen
Voor elke vakantie krijgt u een overzicht van de kosten. U krijgt een aparte afrekening voor het
gebruik van de voor- en naschoolse opvang.
9. Verkeersweek
Op maandag 16 september start onze jaarlijkse verkeersweek op school.
Tijdens deze week vinden er allerlei verkeersactiviteiten plaats in de kleuter-en lagere school. In
de loop van de volgende weken ontvangt u hierover meer nieuws.
10. Voor-en naschools opvang
Net als de voorbijgaande schooljaren, verzorgt juf Martine de voorschoolse opvang
vanaf 7 uur en de naschoolse opvang tot uiterlijk 18.15 uur. Bij wijzigingen of sporadisch gebruik
van de opvang verwittigt u ten laatste de dag voordien aan mevr. Martine Verdonck op het GSMnr. 0494 90 48 88, enkel na 7 uur en voor 21 uur !
Gelieve opnieuw uw badge te gebruiken bij het uitscannen van uw kind bij het ophalen.
11. Bouwwerken
Zoals gepland en aangekondigd in de nieuwsbrief van juni werd er tijdens de zomervakantie
gewerkt aan de renovatie ramen en deuren en het leggen van nieuwe aardgasleiding voor blok A
VP1. Tijdens de herfstvakantie zullen de ramen en deuren aan onze gymzaal vervangen worden.
Ook onze ouderraad is begonnen met de verfraaiing van de speelplaats op VP1. Er werden nieuwe
klinkers rond de zandbak gelegd en er werd gestart met het zetten van een nieuwe grote berging.
Dankzij ons klusjesteam werd de sleuf voor de aardgasleiding gegraven en weer netjes dicht
gelegd. Wie nog zin en tijd heeft om mee te klussen bij de volgende activiteiten kan terecht via
mail bij info@ouderraadvbsgeta.be of bij de voorzitter van onze ouderraad Tom Gebruers,
0496/592046.
Heel erg bedankt aan ons klusjesteam,
alle bereidwillige helpende handen en aan onze steunende (groot)ouders en
andere sympathisanten !!
12.Verloren voorwerpen
Tijdens de infoavonden stallen we de verloren voorwerpen van het voorbije schooljaar uit
in de kleedkamers aan de gymzaal. Kom zeker een kijkje nemen indien u iets kwijt bent !
13. Bijlagen:
-personeelslijst
-afwezigheidsbriefjes
-kalender van het huidige schooljaar
-sportkalenders
-invulformulier van uw kind (gekleurd blad) *
-uitnodiging infoavond september*
-goedkeuring opvoedingsproject, schoolreglement en privacy *
*deze 3 brieven terug te bezorgen a.u.b. !
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