Vrije Basisschool Sint-Hubertus
Aardseweg 2 – 2440 Geel
Tel. : 014/85 29 98
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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 30.09.’19:

herfstwandeling L1 en L2 in het Prinsenpark

do.

3.10.’19:

fotograaf op school
vanaf 8 uur voor foto met broertjes/zusjes die nog niet
naar onze school gaan

vrij.

4.10.’19:

facultatieve verlofdag !
= geen school

ma.

7.10.’19:

vertrek openluchtklassen L5 en L6 naar Sart-lez-Spa
zwemmen L3 en L4 (namiddag)

vrij. 11.10.’19:

aankomst openluchtklassen 5de en 6de leerjaar : 15.30-16 uur

ma. 14.10.’19:

zwemmen L3 en L4, L5 en L6 (namiddag)

di.

19 uur : werkgroep verkeer

15.10.’19:

woe.16.10.’19:

SVS sportactiviteit namiddag : voetbaltoernooi : 2de en 3de graad
(De Leunen)

do. 17.10.’19:

herfstwandeling L4 in het Prinsenpark

vrij. 18.10.’19:

12.10uur : kinderparlement
actie wafelverkoop door ouderraad :
wafels vanaf ’s ochtends reeds af te halen aan de kapstokken
van de klas van uw kind !

ma. 21.10.’19:

sportdag L1 (voormiddag), L2 (namiddag) in Axion
zwemmen L3 en L4, L5 en L6 (namiddag)

woe.23.10.’19:

kennismakingsmoment nieuwe kleuters 10.30u
zwemmen L5 en L6 (inhaalbeurt bosklassen)

do. 24.10.’19:

grootoudersfeest kleuters : voor-en namiddag :
in de parochiezaal
20.15uur : ouderraad

van maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november : herfstvakantie

1. Fotograaf
Op donderdag 3 oktober komt onze schoolfotograaf langs. Hij maakt individuele- en
klasfoto’s van uw kind en ook foto’s met broer en/of zus. Tegen 8 uur krijgt u de kans
om uw kind met zijn/haar niet-schoolgaande broer/zus op de foto te zetten.
U wordt dan op de bovenverdieping in de kleuterschool verwacht.
Gezamenlijke foto met nicht of neef kan niet meer gemaakt worden wegens
tijdsgebrek. Om 8.30 uur starten we met de schoolgaande kinderen.
2. Bosklassen voor 5de en 6de leerjaar
Naar tweejaarlijkse gewoonte vertrekken onze leerlingen van de 3 de graad voor een
weekje bosklassen van maandag 7 tot vrijdag 11 oktober. Op dinsdag 8 oktober zal ik
hen een bezoekje brengen. Wie hen graag post bezorgt, geeft dit ten laatste maandag
7 oktober 15.30 uur af op het secretariaat of bezorgt het mij op mijn bureel. Je kan het
ook opsturen naar :
La Sapinière
VBS Sint-Hubertus Geel
t.a.v. (naam leerling)
Rue de la Station 1
4845 Sart-lez-Spa
Volg de avonturen van onze leerlingen via foto’s op onze schoolwebsite :www.vbsgeta.be
Wij wensen onze leerlingen, leerkrachten en begeleiders mooie ervaringen toe in de
Ardennen !
3.Kinderparlement (lagere school)
Op vrijdag 18 oktober vindt tijdens de middagpauze het eerste kinderparlement van
dit schooljaar plaats. Er zijn 2 afgevaardigden per klas die samen met enkele
leerkrachten en directie ideeën uitwisselen over de schoolwerking. Vanaf dit
schooljaar zullen de leerlingen van het 2 de leerjaar ook afgevaardigd zijn in het
kinderparlement. Onderwerpen die reeds aan bod kwamen : de speelplaats, de
leeruitstappen, gezondheidsbeleid op school, …. We organiseren dit een 3-tal keer per
schooljaar.
4. Sociale vaardigheden : september-oktober
Dit schooljaar kozen we voor het jaarthema “Handen vol hoop”. Het deelthema “Handen
vol respect” staat deze weken centraal. In elke klas zal dit verder uitgewerkt worden
naargelang de leeftijd van de kinderen. We leggen de focus op het respectvol omgaan
met elkaar en met eigen en elkaars’ materialen.
5. Naschoolse opvang
Oproep voor alle ouders die gebruik maken van de naschoolse opvang :
!! Gebruik uw persoonlijke badge bij het uitscannen van uw kind bij het ophalen.
!! Gelieve de kinderen geen gebruik te laten maken van de scanner, maar enkel te
bedienen door u als ouder of diegene die uw kind komt ophalen.
Alvast dank je wel voor uw medewerking.
6. Grootoudersfeest
Dit jaar zal het grootoudersfeest voor de kleuterschool doorgaan op donderdag 24
oktober. Onze kinderen treden ook dit jaar één keer op in de voormiddag en één keer in
de namiddag. Het zou fijn zijn als er telkens iemand aanwezig is voor uw kleuter.
Na elke voorstelling mogen ze bij de grootouders op schoot aan tafel.
OPROEP : Helpende handen om de zaal vooraf klaar te zetten zodat er kan gerepeteerd
worden de dagen voordien of op de vooravond (woensdagavond) zijn steeds welkom.
Gelieve een seintje te geven aan één van onze kleuterjuffen. Hartelijk dank hiervoor !
Beste ouders, dit feest is enkel bedoeld voor onze grootouders van de 122 kleuters !
Tijdens de optredens zijn ouders dus niet toegelaten in de zaal.
Het optreden wordt herhaald voor iedereen tijdens ons schoolfeest op zaterdag 16 mei.

7. Traktaties voor verjaardagen
De jarige leerlingen worden in de klas gevierd met een kroon, een liedje, een
applaus,…Een klein tussendoortje voor de medeleerlingen en hetzelfde voor de leerkracht
is toegestaan bijv. een koek, een stukje cake of een wafel. “Ongezondere snacks” zoals
chips, chocolade of snoep horen niet thuis op onze school (zie schoolreglement).
Ze worden per uitzondering enkel voor een verjaardag toegestaan maar worden dan
wel mee naar huis gegeven. Geen ijsjes als traktatie op onze school.
In de kleuterschool worden de traktaties steeds mee naar huis gegeven. Hou deze
individuele traktaties zo sober mogelijk. De kleuters worden uitgebreid gevierd in de
klas.
8. Woordje van de fanfare
Op donderdag 31 oktober van 9 tot 15.30u organiseert fanfare NooitGedacht weer een
muziekkampdag op onze school, voor kinderen geboren in 2010 t/m 2013
Opvang is mogelijk vanaf 7.30u tot 18u maar dit dient u op voorhand te laten weten
via mail. Het inschrijvingsgeld bedraagt €5. Eten tijdens de middagpauze is voorzien.
Dit alles gaat door in de muziekklas van de school, ingang langs Reebokstraat.
Gelieve in te schrijven via fannggta@hotmail.com.
Meer info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be. Uw kind krijgt nog een flyer mee.
9. Onze ouderraad
verkoopt…
wafels of truffels, ten voordele van onze speelplaatsverfraaiing.
Ten laatste maandag 7 oktober moeten alle bestellingen binnen zijn. Liefst bestellen via
de site www.ouderraadvbsgeta.be of het bestelstrookje en gepast geld via de school
binnen brengen.
organiseert…
“Bricks and More” op zaterdag 9 en zondag 10 november in Thomas More te Geel.
Daar zal u tal van bouwwerken in Lego kunnen bewonderen : elke klas neemt hier ook
aan deel. Er zullen tevens ook verschillende animatie, eet-en drankgelegenheden zijn. Elk
kind van onze school krijgt binnenkort een gratis inkomkaart en een flyer met
kortingsbon mee. Reserveer alvast een plaatsje in uw agenda ! Meer info op www.bricksand-more.be
werft leden aan
Nieuwe ouders die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten bij onze ouderraad zijn
nog steeds welkom. Kom gerust eens luisteren naar onze vergadering op donderdag 24
oktober. Graag wat info ? Dat kan via mail naar info@ouderraadvbsgeta.be of via de
voorzitter van onze ouderraad Tom Gebruers, 0496/592046.
10.Wist-je-dat …
….wij een “kwartiermakerschool” zijn ? elke leerling wordt dagelijks aangemoedigd om een
kwartiertje in de klas te lezen
….wij in de kleuterklas over een puzzel-o-theek beschikken ? wij hebben alle puzzels samen
gebracht en werken met 8 verschillende kleuren zodat elk kind kan puzzelen op eigen niveau
….onze speelplaats van vestigingsplaats 2 verdeeld is in verschillende speelzones ? zo kunnen
onze kinderen onder andere ketsen met de bal, voetballen, basket spelen, op doel trappen, in de
schooltuin spelen en op het podium dansen
….onze kleuters tijdens de namiddag genieten van een verlengde speeltijd ? zij spelen dan zonder
de kinderen van het 1ste leerjaar op de speelplaats en genieten met allerlei materialen van geleid
spel tijdens “hun” kleuterkwartier
…onze leerlingen van de 1ste en 2de graad donderdagvoormiddag een initiatieles muzische
vorming krijgen door Philip Gorts, dirigent van de fanfare Nooit Gedacht van Ten Aard ?

