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

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 3.02.’20 : facultatieve verlofdag = GEEN SCHOOL
di.

4.02.’20:

instapdag nieuwe kleuters

do.

6.02.’20:

zwemmen K3 (voormiddag)
20.15 uur : schoolraad

zon. 9.02.’20:

9 uur : naamopgave vormelingen in onze Sint-Hubertuskerk

ma. 10.02.’20:

L6 : sessie “Digosaurus” rond mediagebruik in de bib (voormiddag)
L5+6 : Sport in Axion (namiddag)
zwemmen L1+L2 (namiddag)

di.

11.02.’20:

woe.12.02.’20:

dikke truiendag
13.30 uur : typelessen op school
namiddag : SVS netbal voor L5 en L6 in sportzaal SintAloysiusinstituut

do. 13.02.’20:

luizencontrole door kriebelteam

vrij. 14.02.’20:

luizencontrole door kriebelteam
L5 en L6 : Theater in CC De Werft (namiddag)

14-21/02 : Vlaamse week tegen Pesten
ma. 17.02.’20:

Start gekke carnavalweek (aparte brief volgt nog)
L5 : sessie “Digosaurus” rond mediagebruik in de bib (voormiddag)
L6B : bezoek secundaire school GO te Geel met fiets (ganse dag)
L3+4 : Sport in Axion (namiddag)
zwemmen L1+L2 (namiddag)

di.

18.02.’20:

Poppenkast De Neus op school voor alle kleuters en L1

do. 20.02.’20:

zwemmen K3 (voormiddag)

vrij. 21.02.’20:

carnavalstoet (namiddag)

Van 22 februari tot en met 1 maart : fijne krokusvakantie voor ieder gewenst !

1. Projecten sociale vaardigheden Maandpuntje januari/februari : "Handen
vol vriendschap”+ Week tegen pesten : van vrijdag 14 tem 21 februari
Zoals u waarschijnlijk reeds in de media vernam, nemen wij ook deel aan
“de Vlaamse Week tegen pesten” op onze school. Wij zetten allerlei activiteiten in
gang om extra aandacht te vestigen op het niemand uitsluiten in onze school of klas.
2. Nieuwe inschrijving schooljaar 2020-2021 : centraal aanmeldingssysteem
Stad Geel
Zoals eerder vermeld werken alle Geelse scholen vanaf ’19-‘20 met één centraal
aanmeldingssysteem. Het aanmeldingssysteem geeft je de tijd om kinderen die
geboren zijn in 2018 of kinderen die geboren zijn voor 2018 en nog niet zijn
ingeschreven in een school en kinderen die wensen te veranderen van school, 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.
De voorrang-aanmeldingstijd voor broers/zussen en kinderen van personeel is
verstreken. Diegenen die zich aanmeldden en nu een ticket ontvingen, hebben een brief
van ons gekregen (via broer of zus) om de inschrijving te voltooien.
De volgende aanmeldingsperiode loopt van 2 tot en met 31 maart. Zolang er nog
beschikbare plaatsen zijn, kunnen nieuwe kinderen zich aanmelden voor onze school via
https://geel.aanmelden.in
3. Dikketruiendag : dinsdag 12 februari
De Dikketruiendag wil een aanzet geven om op school en in het dagelijks leven
structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Als we minder fossiele brandstoffen verbruiken, warmt de aarde minder snel op.
Ook als school willen we wat zorgzamer leren omspringen met ons energieverbruik.
Daarom zetten we die dag op school de verwarming enkele graden lager.
Graag uw kind(eren) die dag wat extra aankleden a.u.b.

4.Carnaval!!!
Van 17 tot en met 21 februari houden we een KNOTSGEKKE WEEK op school !
Elke dag iets anders, een beetje gek. Hiervan ontvangt u nog een aparte brief.
Op vrijdagnamiddag 21 februari vieren we met onze school carnaval.
Van klein tot groot verkleden we ons vanaf ’s middags naar eigen smaak. Dit jaar
trekken we in stoet door het dorp. Om 13.10 uur vertrekken we aan de school.
De stoet stapt dan via de Sluisstraat, Sint-Hubertusstraat, Hazenstraat, Beekhoek,
Marterstraat, Zandwaver, Reebokstraat, Otterstraat terug naar de Fazantenstraat.
We brengen geen confetti, slingers of spuitbussen mee !
Na de stoet krijgen onze kinderen een wafel van de school aangeboden.
Voor onze allerkleinsten zoeken we nog enkele ruime bolderkarren, of andere veilige
vervoersmiddelen zodat onze bengeltjes even kunnen rusten als ze moe worden tijdens
de stoet. Wie ons kan helpen, mag een seintje geven aan de klasjuf.
We wensen alle deelnemers en kijklustigen alvast veel plezier!
5. Project verkeer
Na onze actie “Helm op, fluo top” werkte onze verkeerswerkgroep een nieuw project uit.
Na de krokusvakantie start een nieuwe actie. U ontvangt hierover nog verdere info.

6. Damiaanactie : dank je wel !
Onze leerlingen van het 5de leerjaar organiseerden een “koffiestop” ten voordele van
de Damiaanactie. Dankzij de steun van alle bezoekers (koffiestop en stiftenverkoop)
konden we maar liefst €995 overmaken aan de Damiaanorganisatie !! Proficiat aan
het 5de leerjaar en dank aan de helpers en al wie deze actie gesteund heeft!
7.Traktaties voor verjaardag
In onze school is het de gewoonte dat wanneer een kind jarig is, hij/zij iets meebrengt
om te trakteren bij zijn/haar klasgenoten. Voor de lagere school : wanneer het een
gezonde traktatie is, passend in ons gezondheidsbeleid, kan het in de klas uitgedeeld
worden. Ongezondere traktaties (zoals chocolade, snoep of chips) horen niet thuis op
onze school en gaan mee naar huis.
In de kleuterschool worden traktaties steeds mee naar huis gegeven. Zorg dus voor
een individueel verpakte traktatie die makkelijk mee naar huis kan.
Een traktatie moet vooral leuk en feestelijk zijn, maar dat kan ook perfect met gezonde
ingrediënten. Hierbij twee sites met leuke tips :http://www.gezondtrakteren.nl/ en
http://www.traktatie-maken.nl/gezonde-traktatie
8. Woordje van …
De ouderraad :
Midwinterfeest
Onze ouderraad organiseerde op zaterdag 25 januari het Midwinterfeest,
de jaarlijkse eetdag. Hartelijk dank aan alle bezoekers en helpende handen !
De opbrengst zal besteed worden aan het nieuwe verkeerspark en speeltuigen voor onze
kleuters en het 1ste leerjaar maar ook voor nieuw spelmateriaal op de speelplaats van
onze oudste kinderen.
De fanfare :
Winterconcert
Van harte welkom op het jaarlijks winterconcert van onze plaatselijke fanfare Nooit
Gedacht olv Philip Gorts op zaterdag 15 februari om 19.30 uur en zondag 16 februari om
14.30 uur in de parochiezaal.
Muziekkampdag in de krokusvakantie
Zit je in het 1ste, 2de, 3de of 4de leerjaar ? Op maandag 24 februari van 9-15.30u
organiseert fanfare NooitGedacht weer een muziekkampdag op onze school. Voor de
kinderen met geboortejaar 2010 tem 2013. Opvang vanaf 7.30u voor en tot 18u na
mogelijk (na afspraak). Inschrijvingsgeld €5. Eten tijdens de middagpauze wordt
voorzien. Gelieve in te schrijven via fannggta@hotmail.com met volgende informatie:
Naam en voornaam, adres, geboortedatum, contactgegevens van de ouders: GSM ...
Meer info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be
9. Middagactiviteiten tijdens de winterperiode
De kinderen van de lagere school op VP 2 konden inschrijven voor een activiteit breien,
stratego, schaken, knutselen en bouwen of koken. Ondertussen is elke groep goed
gestart. Hieronder alvast enkele foto’s van deze middagactiviteiten, in volgende
nieuwsbrief volgen er nog meer.

