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NIEUWSBRIEF DECEMBER  2020 

1. Maandpuntje december   

Zoals u reeds vernomen hebt via de nieuwsbrief of misschien via uw kind(eren) 

kozen we dit schooljaar voor het jaarthema “Wij zijn geluksvogels”.  

Tijdens de maand december werken we rond “Opmerken en waarderen” en 

gaat geluksvogel Kagoe ons daarbij helpen.  

“De wereld om ons heen zien en appreciëren … zeker in deze coronatijden” 
 

2. Schoolcommunicatie via digitaal ouderplatform 

De nieuwsbrief en de schoolrekening ontving u vorige maand voor de eerste keer via 

mail. De nieuwsbrieven, schoolrekeningen en algemene schoolmail zullen via mail 

verlopen. Houd uw mailbox dus goed in de gaten. Check ook uw ongewenste 

mail/spambox.  
Klasspecifieke briefjes en invulstrookjes worden nog schriftelijk meegegeven. 
 

Website  www.vbsgeta.be 

Neem gerust een kijkje op onze vernieuwde website : daar kan je info en foto’s vinden.  
 

3.Sint en Piet  

Jaarlijks kijken wij uit naar de komst van Sinterklaas en zijn Pieten. Traditiegetrouw 

komen zij met de boot aan waar wij hen met de ganse school opwachten. Door het 

coronavirus mag Sint niet reizen en mag de live versie 2020 spijtig genoeg niet 

doorgaan. Gelukkig stuurde elke leerkracht een brief naar Spanje over alle kinderen en 

de gewenste kadootjes voor de klas. Sint heeft voor elk klas een persoonlijke boodschap 

ingesproken in een kort filmpje. Ook de hoofdpiet en zijn assistentpiet hebben een 

filmpje voor de kinderen toegestuurd. Donderdag 2 december zullen deze filmpjes in 

elke de klas op het digitale bord getoond worden.  

Sinterklaas beloofde ons ook dat woensdagnacht de kadootjes en snoepzakken door de 

Pieten die in ons land zijn, geleverd zullen worden op onze school.  

Wij hopen dat al onze kinderen zullen genieten van dit “online-bezoek” van Sint en Piet 

en van de geschenken voor de klas !  

 

 

 

 
 

 

4. Herinneringen acties : 

Verkeersveiligheid op onze school. Actie : ‘Helm Op, Fluo Top’ 

Het project “Helm Op, Fluo top” wil kinderen stimuleren om fluo kledij en een 

fietshelm te dragen tijdens de donkere wintermaanden.  

Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie verzamelen alle kinderen 

stickers op hun spaarkaart waarmee ze leuke beloningen verdienen. 
 

Spaaractie : Zespri kiwi   

Wees gezond, eet een kiwi en breng het stickertje mee naar school ! 

Het komt erop neer om zoveel mogelijk kiwi-stickers te verzamelen. 150 stickers zijn 

goed voor 10 gratis ballen. En wie er 300 verzamelt, krijgt er 20. We missen nog 

enkele stickertjes ! De stickertjes mag je aan de klasleerkracht bezorgen of binnen 

brengen op het secretariaat. De spaaractie loopt tot de kerstvakantie, 18 

december.  
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5. Energiebesparende maatregelen 

Tijdens de voorbije herfstvakantie werden er zonnepanelen op de daken van onze 

school gelegd. Ook werd er via injectie spouwmuurisolatie aangebracht.  

We hopen op deze manier onze energiefactuur drastisch te doen dalen…  

 

 

 
 

6. Lagere school en K3 : zwemmen en sportdagen : Info vanuit de sportdienst  

Zolang het zwembad gesloten blijft, mogen/kunnen wij helaas geen zwemlessen 

geven. Zodra het zwembad terug open mag van de overheid, staan wij klaar om terug 

zwemles te geven. Vanaf 30 november versoepelt Stad Geel de maatregelen voor  

-12jarigen.Vanaf 30/11 is buiten sporten terug toegelaten, vanaf 14/12 is buiten én 

binnen sporten toegelaten. Deze data gelden onder voorbehoud van een gunstige 

evolutie in de besmettingen de komende weken. Zelfs met deze versoepelingen mogen 

wij helaas geen sportlessen/sportdagen voor de scholen organiseren.  

 

7. Onze ouderraad  

 

“Bricks and More”  
 
Tekst Pieter volgt nog : De Bricks and More-beurs gaat online ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kerstfeestjes met pakjes : lagere school  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt in iedere klas van de lagere school een kerstfeestje 

georganiseerd. Uw kind mag hiervoor een pakje meebrengen, ten laatste op 

woensdag 16 december.  

Mogen wij vragen rekening te houden met de maximum bedragen : max 2euro voor 1ste 

en 2de leerjaar, max. 2,5 euro voor 3de en 4de leerjaar, max. 3 euro voor 5de en 6de 

leerjaar.  

 

 
 

 

 

 

9. Bedankt! 

Aan onze ouderraad voor 

….het financieren van bijkomende BIB-boxen met nieuwe AVI-leesboekjes voor 

onze lagere school.  
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….het aankopen van een Fundels-abonnement voor gebruik in alle klassen.  

Voor onze kleuterklassen kunnen we bestaande prentenboeken nu tot leven laten komen 

op een interactieve manier op de tablet, computer of het digibord. Het digitale 

prentenboek omvat een animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten. 

Onze kinderen van de lagere school kunnen via Fundels oefenen op algemene 

leesvaardigheden, technisch lezen en begrijpend lezen. Leuke avi-genormeerde en 

andere leesboekjes worden aangeboden in een digitaal platform. 

 

 

 

 

 

Aan alle (groot)ouders en andere sympathisanten die onze acties, zoals de wafelverkoop 

en de kledinginzameling, steunen. Met deze opbrengsten kan onze ouderraad ons 

steunen in onze schoolwerking.  

 

9.Slotwoord 

Tot slot wil ik u allen bedanken voor uw medewerking en begrip in deze uitzonderlijke 

tijden. Het ganse schoolteam zet zich dagdagelijks in om kwaliteitsvol onderwijs te 

blijven bieden voor uw kind(eren). Wij trachten ervoor te zorgen dat ieder kind zich 

goed, gezond en wel voelt op onze school. 

Bij bezorgdheden of vragen mag u de leerkracht, zorgcoördinator of directie telefonisch, 

via mail of via de agenda van uw kind contacteren.  

Ik wens u allen een goede gezondheid toe. Verzorg elkaar en jezelf. 

Ellen Beyens, directie 

En het ganse schoolteam  

DECEMBER    
DINSDAG 1   

WOENSDAG 2   

DONDERDAG 3  online bezoek Sint en Piet  

VRIJDAG 4   

ZATERDAG 5   

ZONDAG 6   

MAANDAG 7   

DINSDAG 8    

WOENSDAG 9  L5 : vaccinatie door CLB-arts op school 

DONDERDAG 10   

VRIJDAG 11   

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14   

DINSDAG 15   

WOENSDAG 16   

DONDERDAG 17   

VRIJDAG 18  kerstfeest in de klas  

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20   

MAANDAG 21 begin kerstvakantie 

 


