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Activiteitenplanning
Maart 2015
Kleuterschool
Zo

1

Ma

2

Di

3

Lagere school

Complimentendag

Complimentendag

9.00 u.: infomoment ouders
nieuwe instappertjes
Dribbeltjesklas (Vlindertjesklas)

8.45-12.00 u.: gezinsleren 1E + 1B
(eetzaal)
8.45-12.00 u.: gezinsleren 2L + 2JK
(eetzaal)
VM: zwemmen 4H + 5/6TJ + 5PJ
+ 6N (Sportcentrum Genk, met
bus)

Woe 4
Tutti-frutti
Sporten in Kattevenia
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(met schoolbus)
11.15 u.: bijeenkomst oudercomité
(personeelslokaal)
15.00 u.-16.00 u.: Multimove (5jarige kleuters, op school)
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Tutti-frutti

VM:

Do

5

Vrij

6
Besteldag soep

11.15 u.: bijeenkomst oudercomité
(personeelslokaal)

16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Besteldag soep
Speelplaats opruimen: 6N

Za
Zo
Ma

7
8
9

Lid van vzw ‘de Speling’
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk

VM: schaatsen 4H, 1Ee + 1Be
(De Schaverdijn Hasselt, met
schoolbus)
NM: schaatsen 5TJ + 5PJ
(De Schaverdijn Hasselt, met
schoolbus, leerlingen blijven ’s
middags eten op school!)
NM: techniekdag PSSB 6TJ + 6N (bus
PSSB, leerlingen blijven ’s middags
eten op school!)
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Kleuterschool
Di

10 9.30-11.30 u: Speelwij (Jeugdhuis
Bijlkestraat 14) Leeftijd 0 tot 3-jarigen

Lagere school
VM: zwemmen 1Ee + 1Be + 2L +
2JK + 3R (Sportcentrum Genk,
met bus)

Woe 11

Do

Vrij

Za

Tutti-frutti
Tutti-frutti
VM: Sporten in Kattevenia
NM: spelinstuif (2JK, 2L – Regina
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
Mundi, vervoer: ouders)
(met schoolbus)
14.00-16.00 u.: Wiebel-Kriebel
(4+5-jarigen, Buurthuis)
12
15.00 u.-16.00 u.: Multimove (5VM: schaatsen 3R, 2L, 2JK
jarige kleuters, op school)
(De Schaverdijn Hasselt, met
schoolbus)
13
Besteldag soep
Besteldag soep
VM: 6TJ + 6N  Technokix St.
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Lodewijk (met schoolbus)
Huis van het kind, wijkbureau,
NM: American Games 5PJ, 5TJ
Bijlkesstraat 18)
(Sportcentrum Genk, leerlingen
blijven eten op school!)

Zo
Ma

14 Start Jeugdboekenweek (t.e.m.
29.03.15, thema: humor)
15
Facultatieve verlofdag 
16
geen school voor kleuters,
leerlingen en personeel

Di

17

10.00-12.00 u.:
Grootouderfeest (Huis van het
Kind, wijkbureau, Bijlkesstraat 18)
15.00 u.-16.00 u.: Multimove
(5-jarige kleuters, op school)

Speelplaats opruimen: 5/6TJ
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)
Start Jeugdboekenweek (t.e.m.
29.03.15, thema: humor)
Facultatieve verlofdag 
geen school voor kleuters,
leerlingen en personeel
VM: zwemmen 4H + 5/6TJ + 5PJ
+ 6N (Sportcentrum Genk, met
bus)
Hele dag: medisch onderzoek op
het CLB (1Ee +1Be, met bus
CLB, boterhammen + turnkledij
meenemen!)

Woe 18
Tutti-frutti
VM: Sporten in Kattevenia
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(met schoolbus)
Lid van vzw ‘de Speling’
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Kleuterschool
Do

19 16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Vr

20
Besteldag soep
VM: gedeeltelijke zonsverduistering

Lagere school
VM: bezoek aan het station van Genk
3R (met schoolbus)
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)
Besteldag soep
VM: gedeeltelijke zonsverduistering
VM: Bezoek Bib Genk n.a.v.
Jeugdboekenweek 2JK (met schoolbus)
Speelplaats opruimen: 5PJ

Za
Zo
Ma

21
22
23
VM: bibliotruck

Di

24

VM: bibliotruck
VM: zwemmen 1Ee + 1Be + 2L +
2JK + 3R (Sportcentrum Genk,
met bus)

Woe 25

Do
Vr

Tutti-frutti
11.00-12.00 u.: meespeeluurtje
(nieuwe instappers Dribbeltjesklas +
ouders)
14.00-16.00 u.: Wiebel-Kriebel
(4+5-jarigen, Buurthuis)
26
15.00 u.-16.00 u.: Multimove (5jarige kleuters, op school)
27
Besteldag soep
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Tutti-frutti

Besteldag soep
VM:Bezoek Bibliotheek Genk
n.a.v. Jeugdboekenweek 2L (met
schoolbus)
Speelplaats opruimen: 4H
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Za

28
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10.00-12.00 u.: Proeven van Atletiek
(org.: Atletiekclub Genk, St. Lodewijk,
vervoer: ouders)
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Kleuterschool
Zo
Ma

29 Palmzondag

Lagere school
Palmzondag

Ingang zomertijd
NM: voorleesactiviteit
‘taalspelletjes’

30

Ingang zomertijd
VM: voorleesactiviteit
‘taalspelletjes’
NM: schaatsen 6TJ + 6N
(De Schaverdijn Hasselt, met
schoolbus, leerlingen blijven eten
op school!)

Di

31
Schoolfotograaf

Schoolfotograaf
VM: zwemmen 4H + 5/6TJ + 5PJ
+ 6N (Sportcentrum Genk, met
bus)

VM= voormiddag

NM= namiddag

INSTAP NIEUWE KLEUTERTJES
Op maandag 20 april 2015 kunnen kindjes die ten laatste op 20 oktober 2012 geboren
werden, instappen in de Dribbeltjesklas. De laatste instapdatum voor dit schooljaar is:
- op maandag 18 mei 2015, voor kindjes die ten laatste op 18 november 2012 geboren
zijn.
Wat breng je mee voor de inschrijving*?
de kids-ID (= pasje) van je kind
een bewijs dat je een schooltoelage krijgt van de Afdeling
Studietoelagen, zoals een brief of een rekeninguittreksel (alleen voor
indicator-leerlingen)
*de inschrijfperiodes vind je terug op onze website, zie capaciteit.
Kindjes in de familie of bij de buren? Wijs ze de weg naar onze school!

GEEN SCHOOL:

- op maandag 16 maart o.w.v. facultatieve verlofdag
- van 4 t.e.m. 19 april 2015: paasvakantie
- op vrijdag 1 mei 2015: Feest van de Arbeid
- op donderdag 14 mei 2015: Onze-Lieve-Heer Hemelvaart
- op vrijdag 15 mei 2015: Brugdag
- op maandag 25 mei 2015: Pinkstermaandag
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AFSPRAKEN

Naar huis gaan…/poorten
Kinderen mogen niet alleen naar huis, tenzij ze daarvoor toestemming hebben van de
ouders. Hebben ze toestemming om alleen naar huis te gaan, dan maken ze gebruik van
de rij en gaan ze rechtstreeks naar huis.
Poorten:
De grote poort van de speelplaats wordt na school alleen gebruikt door kinderen die
met de bus of met de rij naar huis gaan.
De anderen gaan langs de kleine poorten (kant appartementen/ingang
kleuterschool) naar huis.
Kinderen gaan nooit naar huis langs de grote poort aan de personeelsparking!
Bespreek dit a.u.b. met je kind.
Bezoek je de school?
De ruimte voor de grote poort (kant personeelsparking) moet om
veiligheidsredenen vrij blijven, parkeer hier niet!
voor de veiligheid van alle kinderen: doe de poort en/of de deuren weer dicht a.u.b.
In de lagere school wordt de voordeur gesloten van 12.40 tot 13.20 u.: je kan
eventueel langs het personeelslokaal naar binnen.
Schoolbus
Aan ouders van wie de kinderen de bus gebruiken: je gebruikt één halte.
Je kind kan enkel daar opgehaald en weer afgezet worden. ’s Morgens sta je samen met
je kind klaar, na school wacht je je kind op.
Zwemmen
Wij stellen vast dat veel kinderen de zwemlessen missen. De zwemlessen zijn
verplichte lessen.
Uit het schoolreglement, bladzijde 15:
“Leerlingen die om gezondheidsredenen niet mogen zwemmen of turnen,
dienen een medisch attest af te geven aan de klastitularis.”
Wij zullen dit streng opvolgen. Kunnen zwemmen is een doel en telt ook mee bij
het behalen van een getuigschrift in het 6de leerjaar.
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