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

NIEUWSBRIEF 11 juni 2020
“Volledige heropening”
Beste ouders en kinderen,

Ten Aard, donderdag 11 juni 2020

Wat zijn we blij om al onze kinderen weer op school te zien ! Welkom terug allemaal !
Kleuterschool
”Covid-19 schooluren”
Onze kleuterschool blijft voltijds geopend. Gelieve de aankomst-en ophaaltijden van
uw kleuter(s) te respecteren :
aankomst : tussen 8.30 en 9 uur
ophalen : ’s middags en elke woensdag tussen 11.45 en 12 uur
tussen 15 en 15.30 uur
Oudercontacten
Op 2 en 3 maart werden er reeds oudercontacten georganiseerd in de kleuterschool.
Tijdens de week van 22 juni zal er een opnieuw een oudercontact plaatsvinden als
afsluiting van dit speciale schooljaar. Omwille van de corona-periode zal dit telefonisch
gebeuren. Het welbevinden van uw kleuter(s)in de klas en op school tijdens deze
heropstartweken zal vooral besproken worden. Via de klasleerkracht verneemt u
hierover meer info.
Afzwaai 3de kleuterklassers
Zoals de meesten van jullie al wel vermoedden, kan onze jaarlijkse afzwaaiceremonie op
dinsdag 23 juni niet doorgaan omwille van de covid-19 maatregelen. We hebben onze
hoofden bij elkaar gestoken en een leuk alternatief bedacht. We komen dit jaar
persoonlijk langs bij jullie thuis ! Meer info over het huisbezoek ontvangen jullie
binnenkort via mail.
Lagere school
”Covid-19 schooluren”
Vanaf maandag 15 juni gaan wij ook onze lagere school voltijds heropenen !
Gelieve de volgende aankomst-en vertrek/ophaaltijden van uw
kind(eren)hierbij in acht te nemen :

L1
L2
L3
L4
L5
L6

Aankomst
8.15 uur
8.15 uur
8.30 uur
8.45 uur
8.45 uur
9.00 uur

Vertrek/ophaal
14.45 uur
14.45 uur
14.45 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.15 uur

woensdag
11.30u
11.30u
11.45u
12u
12u
12.15u

Oudercontacten
Tijdens de week van 22 juni zal er een telefonisch contact met u als ouder plaatsvinden
in verband met de resultaten en het welbevinden van uw kind(eren). Via de
klasleerkracht verneemt u hierover meer info.
Rapportering
Op donderdag 25 juni zal elk kind van de lagere school een rapport ontvangen.
Elke klasleerkracht goot alle resultaten van het 2de en 3de trimester in één
eindrapport.
Afzwaai 6de klassers
De geplande afzwaaireceptie met uitreiking van het getuigschrift op woensdag 24 juni
kunnen wij op onze school niet laten doorgaan omwille van het geldend verbod op
feesten…. Onze leerkrachten en de leerlingen van het 6de leerjaar bedachten echter een
creatief en leuk alternatief !
Wordt vervolgd….
Noteer alvast in uw agenda
Dinsdag 30 juni 2020 : laatste schooldag = namiddag geen school (ook geen
opvang op onze school mogelijk)
*Open klasdag : kennismaking met je nieuwe klas en leerkracht : donderdag 27
augustus 2020 van 18 tot 19 uur
*Eerste schooldag : dinsdag 1 september 2020
*Schoolfotograaf : dinsdag 6 oktober 2020
*Vormsel Ten Aard : uitgesteld vormsel : zaterdag 19 september om 11u (groep A) en
14.30u (groep B) in de kerk van Elsum
zaterdag 1 mei 2021 om 12.30u in de Sint-Amandskerk
*Eerste communie Ten Aard : uitgestelde communie : zondag 18 oktober om 9u
zaterdag 22 mei 2021 om 14 uur in onze Sint-Hubertuskerk
*Schoolfeest : zaterdag 29 mei 2021
Bezoek van de inspectie
Op donderdagvoormiddag 18 juni zal dhr Dirk Janssens, inspecteur basisonderwijs, onze
school bezoeken. Het doel van dit bezoek is om zicht te krijgen op hoe onze school
omgaat met de evaluatie van onze leerlingen, de impact van de coronamaatregelen op
de leervorderingen en het welbevinden en de uitdagingen voor volgend schooljaar.
Tot slot
Wij beseffen dat gespreide aankomst-en vertrektijden niet altijd makkelijk te
organiseren zijn voor u als ouder.
Wij kunnen echter ENKEL onze school voltijds heropenen mits het respecteren
van deze verschillende tijden. Deze zijn gebaseerd op de eigen risico-analyse van
onze school vanuit onze preventiedienst.
Gelieve bij het brengen en het ophalen van uw kind(eren) de social distancing te
respecteren en een mond-en neusbescherming/mondmasker te dragen.
Wij rekenen op uw medewerking om deze correct na te leven ! Alvast met veel dank !
Ellen Beyens, directie
en het ganse schoolteam
VOLGENDE NIEUWSBRIEF : donderdag 25 juni

