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NIEUWSBRIEF MAART 2022 

1.Vooruitblik ’22-‘23 

Op 1 februari telde onze school 325 kinderen waarvan 113 kleuters en 212 

leerlingen. Op basis van dit aantal worden onze lestijden toegekend en klassen 

ingericht voor het volgende schooljaar. 

De nieuwe inschrijvingen van kleuters en lagere schoolkinderen verlopen in Geel via de 

digitale weg met een centraal aanmeldsysteem (CAS). Voor meer info surf je naar 

https://geel.aanmelden.in. Indien u nieuwe ouders kent op zoek naar een school, mag 

u ze doorverwijzen naar de directie. Kinderen die reeds ingeschreven zijn in onze school, 

blijven dit ook voor het komende schooljaar. 
 

2.Update corona  

Vanaf zaterdag 19 februari schakelden we van code rood naar code oranje op de 

onderwijsbarometer. Concreet betekent dit :  

-geen mondmaskers meer voor kinderen in de basisschool, personeelsleden wel 

-fysieke oudercontacten, infoavonden, schoolfeesten, … volgens de regels van de 

samenleving  

-bij het brengen en afhalen van kinderen wordt er nog een mondmasker gedragen  
 

3.Schoolthema en project sociale vaardigheden  

In ons jaarthema “de kracht van verbinden” komt in maart “de wereldboom”  
aan bod . “Delen maakt blij. Delen maakt sterker. Delen is verbinden. Verminderen is 

vermeerderen” zijn boodschappen die in elke klas verder uitgewerkt naargelang de 

leeftijd van de kinderen. 
 

4.Jeugdboekenmaand 1-31 maart  

In maart 2022 is het thema voor de Jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'.  

Iedere klas zal iets uitwerken rond dit thema. 

We hebben het over dappere helden en bange helden, superhelden en huis-

tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met woorden.  

Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held zonder 

schurk? Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen 

hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig.  
Om deel te nemen aan een wedstrijd of meer info : https://www.jeugdboekenmaand.be/ 
 

5.Bednet : Nationale Pyjamadag : vrijdag 11 maart  

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen,  

de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of 

regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie of ongeval, zijn zo mee met de les en 

blijven in contact met hun vrienden. We roepen ieder op om zoveel mogelijk deze actie 

te steunen en die dag in pyjama naar school te komen.  
 

6.Koffiestop tvv Broederlijk Delen : 15-16 uur 

Onze leerlingen van het 5de leerjaar organiseren jaarlijks “een koffiestop” ten 

voordele van een goed doel. Op vrijdag 25 maart van 15 tot 16 uur kan je aan de 

fietsenrekken op elke vestigingsplaats een kopje koffie of drankje nuttigen. De opbrengst 

van deze koffieverkoop gaat deze keer integraal naar Broederlijk Delen.  

Alvast bedankt voor uw vrijwillige bijdrage  ! 
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7.Bike2School 

Vanaf 14 september kunnen leerlingen in de lagere school van 14 Kempense gemeenten 

en 86 scholen virtuele munten of 'bucks' verdienen door met de fiets, te voet of met de 

step naar school te komen. Zo ook op onze school ! Met de punten die je kind spaart 

krijgt zij/hij bucks, een soort virtuele munt. De bucks hebben een echte waarde van  

10 cent per buck. Deze bucks kan je reeds uitgeven bij de lokale handelaars die 

aangesloten zijn bij Bike2School. Hieronder vindt u alvast de lokale handelaars :  

Geelsgazetteke Kermiskraam Luna Games  Leonidas Geel 

 Superjump Geel  In afwachting: Roos met Witte Stippen 

Voor meer info en handelaars in andere deelnemende gemeenten : 

https://www.iok.be/scholen/bike2school/leerlingen-en-ouders 
 

8.Woordje van onze ouderraad  : Ontbijtactie 2022 ! 

Net als voorgaande jaren zullen we ook dit jaar weer uitpakken met onze super de luxe 

ontbijtactie. Geniet op zondag 20 maart van een echt sprookjesontbijt.   

Op deze zondag kan je je ontbijt afhalen aan onze drive-in zone. Alle info weldra 

beschikbaar op www.ouderraadvbsgeta.be.  

Volg steeds onze Facebookpagina voor alle info. We kijken er al naar uit om jullie 

massaal te mogen verwelkomen aan onze drive-in. Alvast bedankt voor de steun.  

Wanneer: zondag 20 maart 2022 

Hoe: via een drive-in systeem 

Waar: op de parking voor het schoolgebouw  

(volg de aangeschreven aanrij route) 
 

9.Banken en stoelen 

Zoals in vorige nieuwsbrief werd vermeld, zitten de leerlingen van L2B en L3B aan 

nieuwe banken en stoelen. We houden er enkelen voor schoolgebruik in reserve 

maar hebben een 10-tal banken en stoelen over die we niet meer nodig hebben. 

Wie één van de oude banken of stoelen kan gebruiken, mag contact opnemen op 

het directienummer 0486 10 1896.  

Graag ten laatste een seintje op vrijdag 4 maart. 
 

10. Fiscale attesten 

Na de krokusvakantie geven wij de fiscale attesten mee voor opvang en 

middagtoezicht. Indien u van beiden gebruik maakt, zal u twee aparte fiscale attesten 

ontvangen. Deze worden schriftelijk bezorgd via uw kind, gelieve deze goed te bewaren. 

Indien er een duplicaat gevraagd wordt, zal er 0,50euro via de schoolrekening 

aangerekend worden. 
 

11. Garageverkoop 

Zondag 24 april organiseert Raf Verhoeven een garageverkoop op Ten Aard.  

Wie wil meedoen, kan bij hem inschrijven in de Otterstraat 7 of telefonisch via 

0477380817 of raf.verhoeven1@gmail.com. Inschrijven kan tot 18 april. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. Al de inschrijvingsgelden zullen aan de school 

geschonken worden ! Vorige keren kochten we hier spelmateriaal mee voor op de 

speelplaats en de gymles. Alvast met veel dank.  
 

12.Tot slot  

Op vrijdag 1 april zullen de kinderen van het 3de leerjaar een paasviering verzorgen.  

Om 9 uur is iedereen welkom om mee te vieren in onze parochiekerk van Ten Aard.   
 

Wij wensen alle kinderen en hun familie een deugddoende krokusvakantie toe. 

We zien elkaar graag weer op school op maandag 7 maart. 

 

Ellen Beyens, directie 

en het ganse schoolteam 
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Paasvakantie van zaterdag 2 april tem maandag 18 april 2022 

                                                                                                                        MAART 2022 

DINSDAG 1  Start jeugdboekenmaand  

WOENSDAG 2   

DONDERDAG 3   

VRIJDAG 4 einde krokusvakantie 

ZATERDAG 5   

ZONDAG 6   

MAANDAG 7  Zwemmen L2 (VM) 

DINSDAG 8   

WOENSDAG 9  NAMIDDAG : Start typelessen op school (voor wie inschreef hiervoor) 

DONDERDAG 10   

VRIJDAG 11  Sport in Axion L3 en L4 (NAM)                      Pyjamadag Bednet  

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14  Oudercontacten kleuterschool 

DINSDAG 15   

WOENSDAG 16  Zwemmen L1                                                   NAMIDDAG : Zwemmarathon MOEV  

DONDERDAG 17  Zwemmen K3 (VM)                                         20 uur schoolraad  

VRIJDAG 18  Zwemmen L1 en L2, Sport in Axion L5 en L6 (NAM) 

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20   ONTBIJTACTIE OUDERRAAD  

MAANDAG 21   

DINSDAG 22   

WOENSDAG 23   

DONDERDAG 24   

VRIJDAG 25  Zwemmen L1 en L2 (NAM) 

ZATERDAG 26   

ZONDAG 27   

MAANDAG 28  L6 SMIK science & technology sessie            Oudercontacten lagere school 

DINSDAG 29   

WOENSDAG 30   

DONDERDAG 31 L6 bezoek aan secundaire school GO              Zwemmen K3 (VM) 

VRIJDAG  1 
9u paasviering in de kerk 
Zwemmen L1 en L2, sport L3 en L4 (nam)      RAPPORT 2 


