
Vrije Basisschool Sint-Hubertus 
Aardseweg 2 – 2440 Geel 

Tel. : 014/85 29 98 of 0486/101896 (directie) 
e-mail: directie@vbsgeta.be 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 

1.Update corona  
 
Via het ouderplatform werd u op de hoogte gesteld van de versoepelde 
quarantainemaatregelen in het onderwijs die op donderdag 27 januari zijn ingegaan.  
Onderaan in bijlage vindt u nogmaals het overzicht terug.  
De gekende coronamaatregelen zoals de mondmaskerplicht en ventilatie blijven gelden. 
Wij houden u op de hoogte bij nieuwe wijzigingen.  
 
2.Schoolthema en project sociale vaardigheden  
 
In het jaarthema “de kracht van verbinden” komt deze maand “de knuffelboom” 
aan bod. Via een PowerPointpresentatie zal de vaardigheid “samen sta je sterker” 
voorgesteld en uitgewerkt worden in elke klas.  
 
3. Kleuterschool 
 
Doorschuif kleuters IK naar K1   
Op maandag 31 januari maakten de kleuters uit de klas van juf Veerle die geboren zijn 
in 2018, de overstap naar de eerste kleuterklas bij juf Aline. De klasgroep van juf. Aline 
is aangegroeid tot 24 kleuters.  
Op 1 februari, een nieuwe instapdatum, verwelkomen we 2 nieuwe vriendjes en telt de 
klas van juf Veerle 16 peuters.  
Juf Sabine, onze kinderverzorgster zal op maandag, woensdag en donderdag beide 
klassen ondersteunen met verzorgende en pedagogische taken.  
 
Inschrijvingen nieuwe kleuters voor ’22-‘23 
Inschrijven in een Geelse basisschool gebeurt met het “CentraalAanmeldingSysteeem” of 
kortweg CAS.  
Elke ouder van een tweejarig kind zal door Stad Geel hiervan op de hoogte worden 
gesteld. De voorrangsperiode om de kleine broer of zus van reeds schoolgaande 
kinderen in te schrijven is afgesloten. Ouders die een inschrijvingsticket ontvingen, 
kunnen vanaf nu hun kind definitief inschrijven in onze school. Het secretariaat gaf de 
grote broer of zus hier alvast een herinneringsbriefje voor mee.   
De aanmeldingsperiode voor kinderen waarvan er nog géén broer of zus op onze school 
zit, start op 9 maart. 
 
Voor meer informatie, surf je naar https://geel.aanmelden.in/ of kom je langs op het 
secretariaat. 
 
4.Nieuw schoolsoftwareprogramma : Informat  
  
Onze school is samen met de 15 andere basisscholen van onze 
scholengemeenschap KOBA Zuiderkempen overgeschakeld op het 
schoolsoftwareprogramma Informat.  
Deze omschakeling vraagt een aantal aanpassingen voor onze school.  
Leerkrachten gaan naast de aan- en afwezigheden ook middagtoezicht, (eventueel 
gekozen) schooldrank, uitstappen, zwem- en sportbeurten, schoolfoto’s, ... dagelijks 
registreren in het nieuwe softwareprogramma.  
 
 
 
 
 



Voor jullie als ouder/opvoeder zijn er ook een aantal zichtbare veranderingen. 
 
- De voor- en naschoolse opvangbeurten worden rechtstreeks via een 
tablet ingegeven door juf. Martine.  
Er wordt niet meer gescand! 
- Schoolrekeningen krijgen een andere lay-out.  
De schoolrekening wordt nog steeds digitaal verstuurd maar niet meer via het 
ouderplatform. 
- De werking met drankkaarten wordt opgeheven!  
De klas juf/meester registreert dagelijks de gekozen drank in Informat, rekening 
houdend met de gemaakte keuze op het invulformulier aan het begin van het 
schooljaar! (Kleuterschool roos papier/Lagere school blauw papier) 
Leerlingen van de lagere school die nog over een drankkaart beschikken mogen 
deze vanzelfsprekend verder gebruiken! 

 
5.Online infoavonden CLB voor L6  
 
Het Vrij CLB Kempen organiseert een aantal online infomomenten betreft de oriëntering 
naar het secundair onderwijs voor ouders en leerlingen van het 6de leerjaar. 
Op dinsdag 8 februari om 19.30u vindt er nog een laatste infomoment plaats. 
Meer info over dit kwaliteitsvol alternatief ontving u eerder via het ouderplatform en een 
flyer. 
Juf Sarah en meester David staan klaar om de leerlingen en ouders te ondersteunen in 
hun zoektocht en te begeleiden bij het maken van een goede studiekeuze! 
 
6.Carnaval 
 
Op vrijdag 25 februari vieren we carnaval op onze school. Gezien de omstandigheden is 
er tot op heden nog geen sluitend antwoord of de tweejaarlijkse stoet zal doorgaan.  
De werkgroep carnaval gaat alvast een korte enquête afnemen bij de lagere school.  
De resultaten hiervan worden mee in overweging genomen bij de invulling van het 
carnavalsfeest. We houden jullie op de hoogte. 
 
7.Wist je dat … 
 
Naast de eigen ICT-investeringen van de school, de Digisprong middelen van 
overheidswege goed besteed worden 

- De digiborden in L2A, L3A, L4A en L4B werden vervangen door de nieuwste 
touchscreens.  
- De laptops voor L5 zijn eindelijk geleverd. 
- Volgend schooljaar wordt er een nieuwe levering verwacht zodat L5 én L6 
kunnen rekenen op een eigen laptop voor klasgebruik in het schooljaar ’22-’23. 
 

Onze school, na het nieuwe speelplein, verkeerspark en gymvloer, blijft 
vernieuwen  

- Begin februari krijgen de leerlingen van L2B en L3B nieuwe schoolbanken. 
Daarna zullen de oude banken en stoelen gratis worden aangeboden. Later meer 
hierover. 
- Er zijn plannen om een nieuwe luifel te plaatsen op vestigingsplaats 1. 
 

Er in elke klas en gymzaal een CO2-meter aanwezig is 
- Zo kunnen we in elke ruimte de luchtkwaliteit monitoren en blijven inzetten op 
een goede ventilatie. 

 
 
 
 
 



7. Slotwoordje vanwege mevr. Ellen Beyens 
 
Wij hopen allen dat de coronatijden binnenkort voorbij zullen zijn en het normale 
(school)leven eindelijk weer kan starten.  
 
In tussentijd wil ik mijn ganse schoolteam hartelijk danken voor hun dagelijkse inzet 
maar ook u, (groot)ouders voor de medewerking en het begrip in deze ongewone 
(school)omstandigheden.  
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Juf Veerle en het ganse schoolteam 
 
Bijlage: Versoepelende quarantainemaatregelen in het onderwijs vanaf 27/1. 
 

WIE MAG WEL NAAR SCHOOL KOMEN 

Alle leerlingen en leerkrachten die geen positieve zelftest, antigeentest of PCR-test aflegden. 
Alle leerlingen en leerkrachten die geen symptomen hebben mogen weer naar school komen. 

WIE MAG NIET NAAR SCHOOL KOMEN 

Leerlingen en leerkrachten die een positieve zelftest, antigeentest of PCR-test aflegden, blijven thuis tot hun 
isolatie ten einde is. 
Leerlingen en leerkrachten die symptomen vertonen blijven eveneens thuis. 

• Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke 
oorzaak: hoest; kortademigheid; pijnlijke ademhaling; acuut smaak- of reukverlies  

OF  
• Minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:  

koorts; spierpijn; vermoeidheid; loopneus; keelpijn; hoofdpijn; gebrek aan eetlust; waterige diarree ; 
acute verwardheid ; plotse val  

OF  
• verergering van chronische ademhalingsproblemen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere 

duidelijke oorzaak 
 We raden aan om regelmatig een zelftest te doen bij de kinderen. 

Wie zich niet goed voelt of positief test, blijft dus thuis. 

MELDINGEN AAN DE SCHOOL 

Het spreekt voor zich dat de kinderen die ziek zijn en/of positief testen, blijven melden aan de school.   
Laat hierbij ook steeds weten waarom de kinderen thuisblijven en tot hoelang uw kind in quarantaine zal moeten 
blijven. 
 
We zullen als school deze maatregelen stipt opvolgen. Indien er echter te veel leerkrachten besmet zijn of in 
quarantaine zitten, is het nog steeds mogelijk dat één of meerdere klassen niet naar school kunnen komen. 

Er moeten immers voldoende leerkrachten beschikbaar zijn om alle kinderen op te vangen. 
 
 



  
FEBRUARI 2022 

DINSDAG 1   

WOENSDAG 2   

DONDERDAG 3   

VRIJDAG 4 Facultatieve verlofdag 2 

ZATERDAG 5   

ZONDAG 6   

MAANDAG 7  Zwemmen L1 en L2  Sport L3 en L4 

DINSDAG 8   

WOENSDAG 9   

DONDERDAG 10  Zwemmen K3 

VRIJDAG 11  Zwemmen L1 en L2 

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13 Instapviering eerste communie 9.00u in de Sint-Hubertuskerk 

MAANDAG 14 Pedagogische Studiedag 2: geen school voor onze kinderen  

DINSDAG 15   

WOENSDAG 16   

DONDERDAG 17   

VRIJDAG 18  Zwemmen L1 en L2, Sport L5 en L6 

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20   

MAANDAG 21  Sport L3 en L4 

DINSDAG 22   

WOENSDAG 23   

DONDERDAG 24  Zwemmen K3 

VRIJDAG 25  Carnaval 

ZATERDAG 26   

ZONDAG 27   

MAANDAG 28 Begin krokusvakantie t.e.m. zondag 6 maart  
 


