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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021 

    
1.Schoolthema en project sociale vaardigheden  
Zoals u weet, kozen we dit schooljaar het jaarthema “De kracht van verbinden”.  
Traditiegetrouw gaan we elke maand met de ganse school één sociale vaardigheid in de 
kijker zetten. Na onze klasboom staat in oktober de vredesboom centraal en stellen we 
elkaar de volgende vraag : “wat kan ik voor je doen?”  
Dit wordt dan in de klas verder uitgewerkt naargelang de leeftijd van de kinderen.  
 

2. Jaarlijks grootoudersfeest in de kleuterschool 
Traditiegetrouw vieren wij onze (over)grootouders met een optreden van al onze 
kleuters in de parochiezaal. Gezien de huidige covid 19-toestand kozen wij voor deze 
“oudere” doelgroep voorzichtigheidshalve voor een coronaproof alternatief.  

Graag nodigen wij alle (over)grootouders uit om samen met hun kleinkind(eren) een 
wandeling te maken met allerlei activiteiten onderweg rondom onze school.  

Deze wandeling vindt plaats op donderdagVOORMIDDAG 28 oktober.  
Concrete info volgt binnenkort voor alle ouders van onze kleuters via het 
ouderplatform. 
 

3. Verkeersveiligheid 
1.Voor onze kleuterschool bevindt zich een busparking. Zoals het verkeersbord 
aangeeft, mag hier enkel een bus PARKEREN.  
Gelieve deze vrij te houden en niet te gebruiken om te parkeren met de auto, 

zeker niet op maandagochtend 4 oktober voor de bus van de bosklassen voor L5 
en L6 ! 
2.Voor het witte hoekhuis (directie en secretariaat) is er een autoparking waar auto’s in en 
uit de parkeervakken rijden. Vaak wordt deze echter gebruikt door fietsers of voetgangers 
om “over te steken”…. Voorzichtigheid is hier aangewezen ! 
3. Een zebrapad wordt in de wegcode een oversteekplaats voor voetgangers 
genoemd. Onze fietsers, zowel kinderen als ouders, moeten dus afstappen van de 

fiets en met de fiets aan de hand oversteken op de zebrapaden aan de school. 

Ook indien een gemachtigd opzichter de oversteek verzorgt. Zo dienen 
autobestuurders je voorrang te verlenen.  
 

4. Project Bike2School (met steun van Stad Geel) : ENKEL VOOR VP 2 
Dit project ging vrijdag 17 september van start. Dankzij een update van de sofware 
zorgde de betrokken firma ervoor dat het scannen ondertussen veel vlotter verloopt !  
Je kan via je inlog alles online volgen.  
Wie als ouder toch nog individuele problemen merkt bij het scannen, registreren  of 
verdienen van ebucks mag rechtstreeks contact opnemen via mail  

servicedesk@buck-e.beDit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI 
Kempen, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. 
 

5.Verplichte taalscreening 3de kleuterklas  
Het Centrum voor Taal en Onderwijs ontwikkelde in opdracht van de overheid 
een taalscreening met kleutervriendelijk doe-zoek-en kiesopdrachten.  
Deze kreeg de naam KOALA (KleuterOnderwijs Luistervaardigheid)  
Vanaf dit schooljaar moet de taalscreening afgenomen worden in het kleuteronderwijs, bij 

het begin van de leerplicht  : voor alle 5 jarigen - 3de kleuterklas.  

Concrete info volgt voor ouders van de 3de kleuterklas via het ouderplatform. 
 

6. Bosklassen voor 5de en 6de leerjaar 
Naar tweejaarlijkse gewoonte vertrekken onze leerlingen van de 3de graad voor 
een weekje bosklassen van maandag 4 tot vrijdag 8 oktober. Op dinsdag 5 
oktober zal ik hen een bezoekje brengen. Wie hen graag post bezorgt, geeft dit ten laatste 
maandag 4 oktober 15.30 uur af op het secretariaat of bezorgt het mij op mijn bureel. Je 
kan het ook opsturen naar : La Sapinière, VBS Sint-Hubertus Geel t.a.v. (naam 

leerling), Rue de la station 1, 4845 Sart-lez-Spa  
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Volg de avonturen van onze leerlingen via foto’s op onze schoolwebsite www.vbsgeta.be.  

Wij wensen onze leerlingen, leerkrachten en begeleiders mooie ervaringen toe in de Ardennen!  
 
7. Kinderparlement (lagere school) 
Op dinsdag 12 oktober vindt tijdens de middagpauze het eerste kinderparlement 

van dit schooljaar plaats. Er zijn 2 afgevaardigden per klas die samen met enkele 
leerkrachten en directie ideeën uitwisselen over de schoolwerking. Onderwerpen die 
reeds aan bod kwamen : de speelplaats, de leeruitstappen, gezondheidsbeleid op 
school, …. We organiseren dit een 3-tal keer per schooljaar. 
 

8. Fotograaf 
Op donderdag 14 oktober komt onze schoolfotograaf langs. Hij maakt individuele- en 

klasfoto’s van uw kind en ook foto’s met broer en/of zus.  
Tegen 8 uur krijgt u de kans om uw kind met zijn/haar niet-schoolgaande broer/zus op 
de foto te zetten. U wordt daarvoor op de bovenverdieping in de kleuterschool verwacht. 
Gezamenlijke familiefoto met nicht of neef en pasfoto’s kunnen niet meer gemaakt worden 
wegens tijdsgebrek. Om 8.30 uur starten we met de schoolgaande kinderen.  
 

9. Woordje van de fanfare 

Op  donderdag 4 november organiseert fanfare NooitGedacht weer een muziekkampdag 

op onze school, voor kinderen van het 1ste en 2de leerjaar  
Opvang is mogelijk vanaf 7.30u tot 18u maar dit dient u op voorhand te laten weten via 
mail. Het inschrijvingsgeld bedraagt €5. Eten tijdens de middagpauze is voorzien.  
Dit alles gaat door in de muziekklas van de school, ingang langs Reebokstraat. 
Gelieve in te schrijven via fannggta@hotmail.com.  
Meer info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be.  
 

10. Kennismakingsmomenten instappers 

Op onze school organiseren wij voor nieuwe peuters en hun ouders een     
kennismakingsmoment. Deze vinden op 7 woensdagen (22 december, 26 januari, 23 
februari, 30 maart, 18 mei en 22 juni) plaats, van 10.30 tot 11.50u voorgaande aan de 
instapdag. Het eerstvolgende moment is woensdag 27 oktober voor de kinderen die na de 
herfstvakantie op maandag 8 november voor het eerst naar school komen.  
Indien u nog toekomstige kinderen en hun ouders kent, mag u deze momenten alvast 

doorgeven of hen verwijzen naar onze school via directie@vbsgeta.be of 014 852998 voor 
meer info. De instapmomenten zijn ook te vinden op onze website www.vbsgeta.be  

 
 
11. Nieuws van onze ouderraad  
Verkoop van…  
wafels en zeevruchten , ten voordele van onze schoolwerking. Ten laatste vrijdag 8 oktober 

(verlengde datum) moeten alle bestellingen binnen zijn.  
Liefst bestellen via de site www.ouderraadvbsgeta.be  
 

Organisatie van … 
“Bricks and More” op zaterdag 13 en zondag 14 november in Thomas More te Geel.  
Reserveer alvast een plaatsje in uw agenda !  
Meer info volgt nog via het ouderplatform en op www.bricks-and-more.be 
 

Werven van nieuwe leden … 
Nieuwe ouders die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten bij onze ouderraad zijn nog 
steeds welkom. Kom gerust eens luisteren naar onze vergadering op donderdag 28 oktober. 
Graag wat info ? Dat kan via mail naar info@ouderraadvbsgeta.be of via de voorzitter van 
onze ouderraad Pieter Van Aerde 0468 131469 

 
12.Nieuws van de parochie 

Het vormsel voor de kinderen van Ten Aard wordt voorbereid door catechisten vanuit de 
parochie. De vormselviering zal plaatsvinden op zaterdag 23 april in de Sint-
Amandskerk. De inschrijvingsavond wordt georganiseerd in onze school, in de klas van het 
5de leerjaar B (klas rechts onderaan in blok D) op dinsdag 12 oktober om 20 uur.  
Voor meer info : louisabiermans@gmail.com 
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Oktober 2021 

VRIJDAG 1  sportactiviteit : Scholenloop lagere school 

ZATERDAG 2  vormsel (uitgesteld vormsel van mei ’21) 

ZONDAG 3   

MAANDAG 4  vertrek op bosklassen L5 en L6 

DINSDAG 5  theater voor L1 en L2 in cultureel centrum  

WOENSDAG 6   

DONDERDAG 7   

VRIJDAG 8  zwemmen L3 en L4, L5 en L6 terug van bosklassen 

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11 verlofdag 1 

DINSDAG 12 
 bezoek Prinsenpark door L1, inschrijvingsavond vormsel 
(leerlingen L6) 

WOENSDAG 13  MOEV-sportactiviteit : voetbal 4-4 voor 2de en 3de graad  

DONDERDAG 14  Theater K2 en K3 in cultureel centrum  

VRIJDAG 15  zwemmen L3,L4,L5 en L6 + afhalen wafels (actie door ouderraad) 

ZATERDAG 16   

ZONDAG 17  eerste communie (uitgestelde communie van mei ’21) 

MAANDAG 18  bezoek Prinsenpark door L3 en L4 

DINSDAG 19  medisch schooltoezicht L6 in CLB  

WOENSDAG 20  theater L 3 en L4 in cultureel centrum  

DONDERDAG 21  bezoek aan het stadhuis te Geel door L4  

VRIJDAG 22  zwemmen L3,L4,L5 en L6        

ZATERDAG 23   

ZONDAG 24   

MAANDAG 25   

DINSDAG 26   

WOENSDAG 27   

DONDERDAG 28 
 grootoudersfeest kleuterschool : voormiddagwandeling 
ouderraad 20.15u 

VRIJDAG 29  zwemmen L3,L4,L5 en L6        

ZATERDAG 30   

ZONDAG 31   

  herfstvakantie tot en met zondag 7 november  


