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

NIEUWSBRIEF MAART 2020
ma. 24.02.’20:
woe. 26.02.’20:

begin van de krokusvakantie
Aswoensdag, start van de vasten, 40-dagen tijd naar Pasen

zon.

1.03.’20:

einde van de krokusvakantie

ma.

2.03.’20:

instap nieuwe kleuters
zwemmen L1 en L2 (NAM)
Sport in Axion L5 en L6 (NAM)
L6 : bezoek secundaire school SAG te Geel (VM)
Start muzisch project “De Kunstweken” op school (zie verdere info)
Start aanmelden nieuwe kinderen door ouders via CAS (zie verdere info)

ma.
di.

2.03.’20:
3.03.’20:

individuele oudercontacten kleuterschool
individuele oudercontacten kleuterschool

do.

5.03.’20:

20.15u : ouderraad

vrij.

6.03.’20:

L5: techniekactiviteit in secundaire school GO te Geel

ma.

9.03.’20:

zwemmen L1 en L2 (NAM)
Sport in Axion L3 en L4 (NAM)
L6A : bezoek secundaire school GO te Geel
L2 : info avond voor de ouders van onze communicanten om 20u

woe.

11.03.’20:

pedagogische studiedag = geen school voor onze kinderen

woe.11-vrij.13.03.’20: directiedriedaagse te Blankenberge vanuit katholiek onderwijs
: directie afwezig op school
do.

12.03.’20:

zwemmen 3de kleuterklas (VM)
fietsencontrole door politie (brief met info volgt nog)

vrij.

13.03.’20:

nationale pyjamadag (Bednet)

zon.

15.03.’20:

ontbijtactie door ouderraad

ma.

16.03.’20:

zwemmen L1 en L2 (NAM)
Sport in Axion L5 en L6 (NAM)

di.

17.03.’20:

L1 : Medisch schooltoezicht

woe.

18.03.’20:

Moev namiddagactiviteit : zwemmarathon

do.

19.03.’20:

lagere school : oefening busevacuatie en dode hoek
L5 : auteur Mark Tijsmans op bezoek

zon.

22.03.’20:

L2 : instapviering eerste communie

ma.

23.03.’20:

zwemmen L1 en L2 (NAM)
Sport in Axion L3 en L4 (NAM)

di.

24.03.’20:

19u : werkgroep verkeer

do.

26.03.’20:

zwemmen 3K (VM)

ma.
di.

30.03.’20:
31.03.’20:

individuele oudercontacten lagere school
individuele oudercontacten lagere school

1.Leerlingenaantal
Op 3 februari telde onze school 341 kinderen waarvan 135 kleuters en 206 leerlingen.
Op basis van dit aantal worden onze lestijden toegekend en worden onze klassen
ingericht voor het volgende schooljaar ’20-’21.
2. Project sociale vaardigheden : maandpuntje maart/april: "Handen
volcomplimenten”
We kozen dit jaar het schoolthema “Handen vol hoop”. Tijdens deze maanden staat
het deelthema “Handen vol complimenten” centraal. In elke klas wordt dit verder
uitgewerkt naargelang de leeftijd van je kind.
3. Muzisch project : De Kunstweken
Na de krokusvakantie starten alle kinderen met het maken van een echt kunstwerk.
In elke klas staat een kunstenaar centraal : IK en K1+2 : Mondriaan, K3 : Kandinsky, L1
: Keith Haring, L2 : Warhol, L3 : Van Gogh, L4 : Miro, L5 : Picasso en L6 : Matisse.
Alle kinderen ontvangen een gratis gedrukte kaart van hun eigen werk en krijgen ook
een persoonlijk museum op internet. In de museumshop kunnen toffe aandenkens
besteld worden met de tekening van uw kind-kunstenaar. Net als Van Gogh of Mondriaan
je eigen schilderij op een mok of een placemat, hoe bijzonder is dat ?! Met de winst van
deze verkoop worden eerst alle kosten gedekt van dit project, de rest is voor de school
en kan besteed worden aan de verdere verfraaiing van onze speelplaatsen.
Deze verkoop is volledig vrijblijvend!
4.Bednet : Nationale Pyjamadag : vrijdag 13 maart
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les
in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig
afwezig zijn door ziekte, operatie of ongeval, zijn zo mee met de les en blijven in contact
met hun vrienden. Wij tonen ons warm hart en doen mee aan de Nationale Pyjamadag.
Daarom mogen alle kinderen op vrijdag 13 maart in pyjama naar school komen.
Zo steken we zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem.
5. Eerste communie : zaterdag 30 mei
We bereiden ons met de eerste communicanten stilaan voor op hun grote dag.
De info avond voor ouders zal doorgaan in onze gymzaal op maandag 9 maart om
20 uur. De instapviering vindt zondag 22 maart plaats om 9 uur. Iedereen is welkom
om mee te vieren in onze Sint-Hubertuskerk.
De voorbereidende activiteiten met de catechisten gaan voor de communicanten door op
dinsdag 21 en donderdag 30 april, telkens van 15.30-17.15u op onze school.
6.Werkgroep veilig verkeer
Thema
Na de acties rond zichtbaarheid ligt het verkeersaccent de komende weken op het thema
“Gordel aan”. We willen de kinderen wijzen op het belang van het dragen van de gordel,
in de auto of in de schoolbus, ook bij korte afstanden. Wij hopen natuurlijk ook dat alle
bestuurders en andere passagiers het goede voorbeeld aan onze kinderen geven !
Busevacuatie/dode hoek
Op donderdag 19 maart oefenen we met de kinderen enkele verkeerssituaties in.
De kinderen van het 1ste, 3de en 5de leerjaar doen een evacuatie oefening met de bus, het
2de, 4de en 6de leerjaar oefenen een dode hoeksituatie met een vrachtwagen.
Gelieve de parking voor het witte hoekhuis (secretariaat) vrij te houden op 19
maart en niet te parkeren in de parkeervakken !
Alvast bedankt voor uw medewerking.

7. Inschrijvingen nieuwe kinderen voor ’20-’21 vanaf 2 maart via CAS
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 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
8. Fiscale attesten
Binnenkort geven wij de fiscale attesten mee voor opvang en middagtoezicht. Indien u
van beiden gebruik maakt, zal u twee aparte fiscale attesten ontvangen. Deze worden
schriftelijk bezorgd via uw kind, gelieve deze goed te bewaren. Indien er een duplicaat
gevraagd wordt, zal er 0,50euro via de schoolrekening aangerekend worden.
9. Middagactiviteiten
Een dikke dank je wel aan juf Veerle, juf Anja en juf Ellen voor het knutselen, de
breimoeders van de KVLV, Mieke en de helpende mama’s voor de gezonde spelletjes en
de kookactiviteiten, Maarten van de stratego- en Jos van de schaakclub.
10. Herinnering : gezonde en afvalarme school
Tijdens de komende vastenperiode willen wij graag extra aandacht vestigen op ons
huidig gezondheidsbeleid. Een warme oproep aan ALLE kinderen om zich hiervoor
blijvend te engageren op onze school!
Uit ons schoolreglement:
“Het eten van ongezonde tussendoortjes komt onze gezondheid niet ten goede. Het eten
van chips, kauwgom, lolly’s of chocoladesnacks op school zijn niet toegelaten. Als
tussendoortje is een gezondere, droge koek zonder chocolade of een stukje fruit wel
toegestaan. Graag in een doosje mee naar school om de afvalberg op school te
beperken. Dus geen koeken met verpakking a.u.b. Voor de kleuters vragen wij om het
fruit reeds geschild mee te geven.”
11.Tot slot
Een deugddoende krokusvakantie gewenst !

