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

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020
ma.06.01.’20:

eerste schooldag van het nieuwe jaar : welkom in 2020 !
start middagactiviteiten op VP 2
zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)

woe. 8.01.’20:

namiddag : vervolg van typelessen op school

do. 9.01.’20 :

luizencontrole (enkel hercontrole)
zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag)

ma.13.01.’20:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
Sport in Axion voor 3de en 4de leerjaar (namiddag)

woe.15.01.’20:

namiddag : vervolg van typelessen op school

do. 16.01.’20:

20.15u ouderraad

vrij. 17.01.’20:

12.10u kinderparlement

ma. 20.01.’20:

zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)
Sport in Axion voor 5de en 6de leerjaar (namiddag)

woe. 22.01.’20:

MOEV trefbal 2de graad in Sint-Aloysius (namiddag)
namiddag : vervolg van typelessen op school

do.

23.01.’20:

zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag)

vrij. 24.01.’20:

15.15u : Damiaandrink door leerlingen L5

zat. 25.01.’20:

jaarlijkse eetdag in parochiezaal : midwinterfeest

ma. 27.01.’20:

L6 bezoek secundaire school SMIK te Kasterlee (voormiddag)
zwemmen 1ste en 2de leerjaar (namiddag)

woe. 29.01.’20:

10.30 uur : kennismakingsmoment nieuwe kleuters
namiddag : vervolg van typelessen op school

zat.

1.02.’20:

Ten Aard Verlicht (meer info in volgende nieuwsbrief)
Vooruitblik : NOTEER ALVAST IN UW NIEUWE AGENDA !!

dinsdag 4 februari : infoavond op school voor ouders van eerste communicanten (L2)
zondag 9 februari : 9 uur : naamopgave vormelingen in onze parochiekerk
zondag 15 maart : ontbijtactie door onze ouderraad
zondag 22 maart : 9 uur : instapviering eerste communie in onze parochiekerk

1.Help !
Zoals u weet, is onze school voorzien van een vast telefoontoestel. Op het nummer
014/85 29 98 komt u op ons secretariaat terecht. Het kan gebeuren dat u een
bezettoon te horen krijgt omdat deze nummer bezet is of er mogelijks een storing van
onze internetverbinding heerst. U kan dan terecht op het gsm-nummer van de directie
0486/101896
2. Project sociale vaardigheden : maandpuntje januari/februari: "Handen vol
vriendschap”
We kozen dit jaar het schoolthema “Handen vol hoop”. Tijdens deze maanden staat
het deelthema “Handen vol vriendschap” centraal. In elke klas wordt dit verder
uitgewerkt naargelang de leeftijd van je kind. Wij doen ook mee tegen de week tegen
pesten in februari (actie vanuit KetNet) daarover meer in onze volgende nieuwsbrief.
3.Koffiestop tvv de Damiaanactie : 15-16 uur
Onze leerlingen van het 5de leerjaar organiseren een koffiestop ten voordele van een
goed doel. Op vrijdag 24 januari van 15 tot 16 uur kan je aan de fietsenrekken op
elke vestigingsplaats een kopje koffie of drankje nuttigen.
De opbrengst van deze koffieverkoop gaat deze keer integraal naar de Damiaanactie
Alvast bedankt voor uw vrijwillige bijdrage !
4. Midwinterfeest, georganiseerd door onze ouderraad
Onze ouderraad organiseert op zaterdag 25 januari weer het Midwinterfeest, de jaarlijkse
eetdag in de parochiezaal. Je kan online reeds inschrijven via www.ouderraadvbsgeta.be.
Ook kunnen we nog wat helpende handen gebruiken die dag: garçons, keukenpieten,
afruimers, … ook allemaal erg welkom!
5. NIEUW IN GEEL : Nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar ’20-’21 !
CAS = Het nieuwe Centraal AanmeldingsSysteem voor kleuters en lagere
schoolkinderen
Wat ?
Voor het schooljaar 2020-2021 werken alle Geelse scholen met één centraal
aanmeldingssysteem. Dat is een online systeem waar ouders hun kind dienen aan te
melden voor de Geelse school naar voorkeur. Het systeem zorgt ervoor dat kinderen in
de buurt van hun woonplaats naar school kunnen. Je krijgt eerlijke kansen zonder aan te
schuiven of kamperen voor de schoolpoort. Het aanmeldingssysteem geeft je de tijd om
je kind aan te melden en de voorkeursscholen te bepalen. Na de aanmeldingsperiode
krijg je een ticket om je kind in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool.
Voor wie?: NIET voor kinderen die al ingeschreven zijn op een school, WEL voor
-kinderen die geboren zijn in 2018
-kinderen die naar een andere school gaan
-kinderen die geboren zijn voor 2018 en nog niet zijn ingeschreven in een school
Wanneer ? Meld je kind aan via de website https://geel.aanmelden.in/
tussen 13/01 en 26/01
5. Slotwoordje van het jaar
Het ganse schoolteam en ik wensen al onze kinderen, u en uw familieleden gezellige
kerstdagen toe en de beste wensen voor het nieuwe jaar !
Graag zien we elkaar weer op maandag 6 januari 2020!

