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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021 

1.Update corona 

Uit Schooldirect woensdag 27 oktober ‘21 

“Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen 

openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. 

Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers, 

ook in het lager onderwijs – en anderzijds is er een quarantaine-en teststrategie 

die veel leerlingen - ook gezonde - thuis houdt. 

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden.  

Met name wordt de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en 

de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd. 

-Alleen kinderen met symptomen zullen nog getest worden 

-Een quarantaine zal zich alleen nog voordoen als er in één klas op één 

week tijd vier of meer besmettingen vastgesteld worden.  

In dat geval moet de hele klas gedurende één week in quarantaine.  

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw 

een mondmasker op school. Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende 

afstand en ventilatie, mag het mondmasker af. Buiten kunnen de mondmaskers af, 

als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.” 

Voor onze school vanaf maandag 8 november  

Ondanks de zeer weinig besmettingen bij de kinderen op onze school, voeren wij in 

overleg met onze lokale en coördinerende preventieadviseurs, opnieuw de volgende 

maatregelen in :  

Mondmaskerplicht 

-voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar in de klas (niet op de speelplaats) 

-voor alle personeelsleden  

Indien de leerkracht vooraan staat en er voldoende afstand gehouden kan worden, 

hoeft het mondmasker niet.  

-voor (groot)ouders of andere opvoeders bij het brengen en afhalen van uw 

kinderen op de speelplaats (vestigingsplaats 1) 

Derden op school 

-De toegang tot de school wordt weer beperkt tot enkel de noodzakelijke 

externen zoals ondersteuners en CLB-medewerkers  

-Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Fysieke oudercontacten 

mogen plaatsvinden op school mits het dragen van een mondmasker en het 

behouden van voldoende afstand. 

We blijven inzetten op handen wassen (extra wasbakken op de speelplaats zijn nog 

steeds aanwezig) en ventileren van de klaslokalen. Zorg ervoor dat uw kind(eren) 

een extra vestje of trui bij hebben tijdens de komende wintermaanden om indien 

nodig aan te doen in de klas.  
 

2.Schoolthema en project sociale vaardigheden  

In het jaarthema “De kracht van verbinden” stellen we deze maand  

“de treurboom” in de kijker. Op weg naar Allerheiligen en het herdenken van 

alle overledenen zullen we tijdens de lessen “troost zoeken en troost vinden” 

bespreken. Uiteraard wordt dit thema aangepast aan de leeftijd van uw 

kind(eren). 
 

Tussendoortje  : De schoolfoto’s worden na de herfstvakantie verwacht ! 
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3. Jaarlijks grootoudersfeest in de kleuterschool : sprookjeswandeling  

Bedankt aan alle opa’s, oma’s, moekes, vakes, … om met hun kleinkinderen mee 

te gaan wandelen. Aan de vele reacties konden we uitmaken dat het een 

reuzeleuke sprookjeswandeling was voor jong en oud ! 

Na de herfstvakantie krijgen de kleuters nog een foto mee die genomen werd na 

de wandeling als herinnering aan deze grootoudersdag. 

Dikke dank je wel voor uw vrije gift : deze zal integraal besteed worden aan een 

nieuw klimtuig op het grasveld van het verkeerspark aan de kleuterschool. 

 

4. Schoolrekening 

U kreeg via mail (ouderplatform) de schoolrekeningen van de voorbije periode mee. 

Gelieve het secretariaat zo vlug mogelijk te melden bij eventuele foutieve 

aanrekeningen of vragen via secretariaat@vbsgeta.be  
 

5.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. Meer dan 1000 

scholen nemen deel, samen goed voor zo’n 300 000 kinderen die tussen de 

herfstvakantie en de krokusvakantie stickers verzamelen op hun spaarkaart 

waarmee ze leuke beloningen verdienen. 

Mogen wij u vragen om samen met uw kinderen aan deze actie deel te 

nemen ? Zo zijn we allen goed zichtbaar in het verkeer. “Helm op fluo top” !  

   

6.Warme dranken tijdens de wintermaanden  

ENKEL voor het 2de tot en met 6de leerjaar! (VP 2) 

Na de herfstvakantie (tot aan de paasvakantie) zal er weer warm water beschikbaar 

zijn voor diegenen die graag iets warms willen drinken bij het middagmaal.  

ENKEL voor een kopje thee of oplossoep, in het kader van ons gezondheidsbeleid.  

GEEN andere etenswaren ! Mogen we vragen om een beker (bij voorkeur van 

plastiek) en een lepel van thuis mee te brengen a.u.b. 

 

7.Dag van de sportclub : woensdag 29 september  

Dank je wel aan alle kinderen en leerkrachten om zo massaal naar school te 

laten komen in de outfit van hun favoriete sport/sportclub !  

Onze gymleerkrachten stuurden een geweldig filmpje door naar de sportdienst 

van Stad Geel en …. we wonnen !!  

We ontvingen een waardebon van 110 euro, te besteden aan sport- en 

spelgerief voor onze gymlessen. 

 

8.Nieuws van onze ouderraad  

-De verkoop van wafels en zeevruchten, ten voordele van onze schoolwerking 

was een groot succes. Bedankt aan allen ! 

-Bricks-and-More : herinnering : zaterdag 13 en zondag 14 november in Thomas 

More te Geel  

Voor al onze Sint-Hubertus kinderen : gratis onlineticket !! 

Kinderen (tot 12 jaar) betalen 4,5 euro inkom op onze beurs. Elk kind die school 

loopt op onze Sint-Hubertusschool krijgt een code die recht geeft op 4,5 euro 

korting op een ticket (3-12jaar). 

Ouders bestellen hun tickets via www.bricks-and-more.be en geven de 

kortingscode leerlingvbsgeta in. Deze is dan geldig voor elk kind onder 12 jaar. 
                             De code is geldig van nu tot 1 november !! 
Indien je gebruik wil maken voor een gratis ticket voor jouw kind(eren), bestel dan 

voor 1 november en wees zeker van jouw inkom op deze geweldige beurs !   
We zoeken nog helpende handen : zie aparte mail.  
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november 2021 

MAANDAG 1 begin herfstvakantie 

DINSDAG 2   

WOENSDAG 3   

DONDERDAG 4   

VRIJDAG 5 einde herfstvakantie 

ZATERDAG 6   

ZONDAG 7   

MAANDAG 8   

DINSDAG 9  Medisch schooltoezicht L1 op school  

WOENSDAG 10   

DONDERDAG 11 Wapenstilstand : geen school  

VRIJDAG 12 Ped. studiedag 1 : geen school voor onze kinderen  

ZATERDAG 13  Bricks-and-More, georganiseerd door onze ouderraad 

ZONDAG 14  Bricks-and-More, georganiseerd door onze ouderraad 

MAANDAG 15   

DINSDAG 16   

WOENSDAG 17   

DONDERDAG 18  ZWEMMEN K3 

VRIJDAG 19 
ZWEMMEN L1 en L2, Axion Sport L5 en L6  
uitstap kleuterschool Raf & Otje (binnenspeeltuin) 

ZATERDAG 20   

ZONDAG 21   

MAANDAG 22  Start oudercontacten lagere school + RAPPORT  

DINSDAG 23  Theater IK en K1 in CC De Werft  te Geel  

WOENSDAG 24   

DONDERDAG 25   

VRIJDAG 26 ZWEMMEN L1 en L2, Axion Sport L3 en L4 

ZATERDAG 27   

ZONDAG 28   

MAANDAG 29   

DINSDAG 30   
 


