
Vrije Basisschool Sint-Hubertus 

Aardseweg 2 – 2440 Geel 

Tel. : 014/85 29 98 of 0486/101896 (directie) 

e-mail: directie@vbsgeta.be 

 

EXTRA NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2021 

Beste ouder,              Ten Aard, 20 augustus 2021 

        

 

Wij hopen dat u al een groot deel van een fijne zomervakantie achter de rug heeft. 

Graag willen we alle kinderen, hun ouders en personeelsleden (weer) van harte welkom 

heten op onze school!  

 

1.Open klasdag met kijkmoment   
 

U kan met uw kind vrijblijvend een kijkje komen nemen in de nieuwe klas en kennis 

maken met de leerkracht op donderdag 26 augustus van 18 tot 19 uur. 

De kleuterklassen en L1 bevinden zich in vestigingsplaats 1, ingang via schoolpoort in de 

Fazantenstraat.  

L2A tem L6 zitten in vestigingsplaats 2 via de schoolpoort aan de Reebokstraat of 

Aardseweg te bereiken. L2B en L5B (beneden) L5A en L6 (boven) kan je vinden in het 

schoolgebouw aan de Aardseweg (“nieuwbouw”) 

Directie en secretariaat kan u vinden in het witte gebouw, ingang langs de voordeur aan 

de Fazantenstraat.  
 

Gelieve volgende coronamaatregelen in acht te houden : 
 

-max. 1 ouder per kind, kinderen mogen ook alleen naar de klas komen 

-ouders dienen een mondmasker te dragen bij het betreden van de speelplaats 

en ook in de klas  

-houd voldoende afstand van elkaar  

-indien er meer dan 10 personen in de klas aanwezig zijn, gelieve dan in de 

gang of op de speelplaats te wachten  

-houd het bezoekje kort zodat ieder de kans krijgt om de klas te betreden  
 

Tijdens de infoavonden in september geeft de klasleerkracht u verdere informatie wat 

betreft de concrete school-en klaswerking. Deze infoavond gaat enkel door in de eigen 

klas. Er zal dus geen gezamenlijk moment zijn in onze gymzaal. 
 

 

2.Start op woensdag 1 september 
 

De schoolpoort opent om 8.15 uur. Voorafgaand is er betalende voorschoolse opvang 

vanaf 7 uur in onze opvangzaal op vestigingsplaats 1. Indien u hiervan gebruik wil 

maken, gelieve juf Martine te contacteren op dit nummer: 0494 90 48 88. 

We starten met een ochtendspeeltijd van 8.15 tot 8.30 uur. De rijen worden gevormd en 

de lessen beginnen stipt om 8.30 uur. De eerste schooldag eindigt om 11.50 uur zoals 

elke woensdag. 

Kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar worden afgehaald OP de speelplaats bij het 

belsignaal. Kinderen van het 2de tot en met 6de leerjaar kunnen afgehaald worden aan de 

schoolpoorten aan de Reebokstraat of Aardseweg.  

Leerlingen van L2 tot en met L6 die afgehaald worden op de speelplaats van VP 1 

omwille van broer/zus daar, nemen de oversteek op het zebrapad aan de Fazantenstraat 

(waar een leerkracht staat) net zoals de kinderen die naar de opvang dienen te gaan.  

Zij verzamelen bij het belsignaal onder het afdak aan de gymzaal (enkel voor de 

kinderen van VP 2). 

Kinderen die zelfstandig naar huis gaan met de fiets of te voet maken gebruik van de 

rijen onder leiding van een leerkracht naar de Aardseweg en Turnhoutseweg. 
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Voor alle fietsers en voetgangers in onze schoolomgeving : gebruik de voorziene voet- en 

fietspaden a.u.b. Er is weinig parkeergelegenheid aan onze school : wie met de auto 

komt, kan best aan de kerk parkeren en verder te voet naar school komen. Bovendien 

houden we het zo ook veilig aan onze school voor onze kinderen. 
 

De andere schooldagen eindigt de klasdag om 15.25 uur.  

Wie gebruik wil maken van de naschoolse opvang kan dat betalend van 15.40 uur tot 18 

uur : gelieve juf Martine hiervoor ook te contacteren.  

Op woensdagnamiddag neemt Stad Geel de opvang van ons over vanaf 12.05 uur : 

gelieve de Bengelbende te contacteren via 014 56 73 45 of bengelbende@geel.be  
 

Gelieve steeds 1 persoon , die een mondmasker draagt, uw kind(eren) te laten 

brengen of ophalen. 
 

3. Beperkte coronamaatregelen op basisscholen vanaf 1/09/’21  
 

De leerlingen van L5 en L6 hoeven geen mondmasker meer te dragen. Personeelsleden, 

middagmoeders en andere noodzakelijke externen dienen dit te dragen op de speelplaats 

in de gangen en bij contact met andere volwassenen.  
 

We blijven inzetten op hygiëne door regelmatig de handen te wassen of te ontsmetten 

en de klaslokalen maximaal te verluchten. 

 

Aanwezigheid van ouders tijdens de schooluren wordt nog steeds vermeden. Enkel 

essentiële derden zoals CLB-medewerkers, ondersteuners of stagiaires zijn toegelaten. 

Oudergesprekken kunnen weer fysiek plaatsvinden mits het dragen van een 

mondmasker. 
 

Indien uw kind ziek is, verwittig de school en houd uw zoon of dochter thuis tot hij/zij 

beter is.  Indien u een COVID 19-besmetting vaststelt in uw gezin of indien u in contact 

kwam met een positief besmet persoon, gelieve de school via de directie op het GSM 

nummer 0486 101896 te verwittigen. Het CLB is nog steeds aangesteld om dan de 

nodige richtlijnen te bepalen.  
 

Uitstappen, zwemmen en extra-murosactiviteiten zoals onze bosklassen zijn 

toegelaten conform de huidige regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving 

(cultuur, sport, jeugd…). 
 

Vergaderingen zoals ouder- en schoolraden kunnen doorgaan met mondmaskerplicht.  

De mondmaskerplicht is niet van toepassing wanneer er neergezeten wordt aan tafel. 
 

4. Klasindeling 

 

In bijlage vindt u de klasindeling terug. Bij vragen of bezorgdheden hierover mag u de 

directie contacteren. 

Wijzigingen tegenover 30 juni in de lagere school :  

Juf Paulien Helsen zal in L1B blijven ter vervanging van juf Gonda. 

Onze nieuwe collega, juf Elien Huygens, zal lesgeven in L5B en woensdag in L6. Ook zal 

zij ondersteuning bieden in L6 tijdens de namiddagen.  
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5. Nieuws vanuit de ouderraad 

Op zaterdag 4 en zondag 5 september van 10 tot 18 uur houdt onze ouderraad het 

maïsdoolhof van de Landelijke Gilde, in de Roerdompstraat 9a, open. Zo krijgen we 

hopelijk wat extra centjes in kas voor onze schoolwerking en kan u kennismaken met de 

ouderraad. Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom ! 
 

De eerste vergadering zal doorgaan op donderdag 16 september om 20.15 uur in het 

personeelslokaal van onze school. Allen van harte welkom ! 

 

6. Project Bike2School (met steun van Stad Geel)  

Ben je een echte fietser of houden regen en wind je soms tegen om met de fiets 

naar school te gaan? Of woon je vlak bij school en wandel je of step je af en toe? 

Vanaf september worden je inspanningen extra beloond, want echte helden fietsen 

of wandelen toch naar school?! 

Fiets, wandel of step en verdien bucks! 

Vanaf 17 september 2021 kan je virtuele munten of bucks sparen elke keer je met 

de fiets of te voet naar school komt. Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas en 

een scanner aan de schoolpoort zorgen ervoor dat elke keer je te voet of met de fiets 

naar school komt, je inspanning wordt geregistreerd. Als beloning krijg je virtuele 

munten of bucks. Kom je 2 dagen duurzaam naar school, dan levert je dat 1 buck of 0,10 

euro op.  

Daarnaast krijg je een betaalkaart waarmee je bij lokale handelaars, het stedelijk 

zwembad, de bib of andere partners zoals diverse marktkramers en tijdens Palmenmarkt 

met je virtuele munten kan betalen. Een extra stimulans om als het een beetje regent, 

koud is of waait toch de auto te laten staan! Begin september kan je via je school je 

inschrijven voor dit leuke project. Meer info volgt nog. Dit project werd gerealiseerd met financiële 

steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. 

7. Tot slot 

Niet vergeten :  

-we starten op woensdag 1 september. Elke woensdag is FRUITDAG op onze school dus 

gelieve uw kind(eren) een stukje fruit mee te geven in een potje. Voor de kleuters graag 

geschild meegeven. 

-zet op alle materialen (drinkbus met water, versnaperingsdoosje, sjaal, …) de naam van 

je kind(eren) zodat onze berg verloren voorwerpen beperkt blijft.   
 

Alvast een fijne eerste schooldag gewenst aan iedereen en we hopen dat alle kinderen 

zich snel thuis voelen in de klas bij hun nieuwe leerkracht en bij hun (nieuwe) vriendjes. 

Wij danken al onze ouders voor het vertrouwen in onze school én in onze leerkrachten. 

Samen zullen wij van dit schooljaar weer een fijn jaar trachten te maken.  

Met wederzijdse goede wil en open communicatie zal een vlotte samenwerking zeker 

lukken. 

Wij wensen jullie allen nog enkele deugddoende vakantiedagen toe en graag tot 

binnenkort. 

 

Ellen Beyens, directie 

en het ganse schoolteam 

 

in bijlagen :  

klaslijsten  

jaarkalender ’21-‘22 

http://www.ouderraadvbsgeta.be/

