Nieuwsbrief februari
BELANGRIJKE DATA (Alle vestigingen)
✓ Extra pedagogische studiedag: 15 juni 2020
DIKKETRUIENDAG: DINSDAG 11 FEBRUARI
✓ De Dikketruiendag wil een aanzet geven om op school en in het dagelijks leven
structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Als we
minder fossiele brandstoffen verbruiken, warmt de aarde minder snel op. We willen als
DUURZAME-school wat zorgzamer leren omspringen met ons energieverbruik. Daarom
zetten we die dag de verwarming van onze school enkele graden lager. Graag uw
kind(eren) die dag wat extra aandacht geven aan de kledij.
KOEKJESVERKOOP ( Stelen + Diestseweg)
✓ De koekjesverkoop was ook dit jaar weer een echt succes. De extra centjes kunnen we
zeker gebruiken bij onze bosklassen! Bedankt aan alle bakkers!
✓ Winst koekjesverkoop Diestseweg + Stelen: 500 euro.
BOSKLASSEN (Stelen + Diestseweg)
✓ Van 10/02/2019 tot en met 14/02/2019 vertrekken onze vijfde – en zesdejaars richting
Durbuy. Daar logeren we in het verblijf “La Petite Merveille”. Gedurende deze week
komt er een aanbod van activiteiten vol avontuur, beweging, uitdaging en veel meer, in
en rond het mooie Durbuy ‘het kleinste stadje ter wereld’. We nemen deel aan een
leuke interactieve en begeleide wandeling door het historisch centrum van Durbuy,
maken kennis met de dolmen en de menhirs. Een indrukwekkend hoogte parcours komt
op ons pad, ook gaan we zelf klimmen en leren we de cultuur kennen van de Hare
Krishna. ’s Avonds gaan we klauteren in grotten, nemen we deel aan de lampjestocht en
zelfs een party staat er op het programma! Kortom, een weekje om nooit te vergeten!
Onze avonturen kan je elke dag volgen op de website www.vbskompas.be .
FIETSCONTROLE : L5 + L6 (Diestseweg)
✓ Op dinsdag 4 februari moeten de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar de fiets
meebrengen naar school, want dan zal een agent een fietscontrole komen uitvoeren.
Weldra komen er enkele fietsuitstappen aan, het is dus belangrijk dat de fiets in orde is,
zodat we veilig kunnen vertrekken.

POETSHULP GEZOCHT (Diestseweg + Pas)
✓ Wij zijn op zoek naar een poetshulp voor onze school. Bij interesse mag u langskomen
op het secretariaat.
STUDIEKEUZE L6
✓ INFOMOMENT CLB : 21 januari 2020
21 januari 2020 organiseert het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) een informatieavond over het
secundair onderwijs. Die avond is bedoeld voor de ouders waarvan de kinderen naar het middelbaar
gaan en gaat door in zaal Leonardo, Laar 3, 2440 Geel van 19.30 – 21u. De leerlingen kregen hiervoor al
een uitnodiging mee.

✓ VIP – DAG SAG: 15 februari 2020
Kom verkennen, informeren en proberen tijdens de VIP-dag op SAG, Schuttershof 2B, 2440
Geel! Voor leerlingen van het 6de leerjaar en de ouders zijn er doe- en infosessies tussen 10.00u
en 12.00u en tussen 13.30u en 15.30u.

www.trooper.be/vbskompasstelen
www.trooper.be/ocvbskompas

INSCHRIJVINGEN ONLINE AANMELDINGSSYSTEEM
De inschrijvingen van kleuters en lagere schoolkinderen verlopen voor schooljaar 2020-2021 via
een digitaal systeem. Eerst moet je je als ouder je kind aanmelden via geel.aanmelden.in,
daarna kun je je kind inschrijven. De periode waarin je je kunt aanmelden hangt af van je
situatie.
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9.30u Gezinsviering Stelen
Facultatieve verlofdag
Fietscontrole L5 + L6 (centrum)
L1+L2 naar toneel
Vergadering oudercomité Stelen: 20u

L5+L6+L5S+L6S : Bosklassen “Durbuy”
Bosklassen
Dikke truiendag
Bosklassen
K2P: zwemmen
Bosklassen
Bosklassen
VIP-dag SAG

L1A+K3P: Project de wereld rond
Carnaval kleuterschool Pas
L5A+L6A+L5S+L6S: Musical “Annie”
Carnaval (Diestseweg)
Carnavalstoet (Stelen)
Afhalen pizza’s Stelen
Begin krokusvakantie

