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Activiteitenplanning
december 2014
Kleuterschool
Ma

1

Di

2

Woe 3

Voedselinzameling Sint- Vincentius
(t.e.m. 19/12)
VM: gezinsleren Basiseducatie
(Leeuwtjes + Olifantjesklas)
VM + NM: Medisch onderzoek op het
CLB (Visjesklas, boterhammen
meebrengen!)
15.00 u.-16.00 u.: Multimove (5jarige kleuters, op school)
Internationale dag voor mensen met
een beperking
Tutti-frutti
VM:

Do

4

Vrij

5

Sporten in Kattevenia
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(met schoolbus)
14.00-16.00 u.: Wiebel-Kriebel
(4+5-jarigen, Buurthuis)
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Internationale dag van de vrijwilliger
Besteldag soep
Sint op school

Lagere school
Voedselinzameling Sint- Vincentius
(t.e.m. 19/12)
VM: zwemmen 4H + 5/6TJ + 5PJ
+ 6N (Sportcentrum Genk, met
bus)

Internationale dag voor mensen met
een beperking
Tutti-frutti

Meester op de fiets 3R + 4H
(fiets meebrengen)

11.30 u. tot 15.00 u.: Kronkeldiedoe
(1Ee, 1Be, 2L + 2JK, op school blijven
eten! vervoer: met schoolbus en
auto’s, Sportcentrum Genk)
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)
Internationale dag van de vrijwilliger
Besteldag soep
Speelplaats opruimen: 5/6TJ

Sint op school
Za
Zo

6
7

Tweede zondag van de Advent
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Kleuterschool
Ma

8

Di

9
Theater i.v.m. milieu (op school)
VM: laatste keer gezinsleren
Basiseducatie (Leeuwtjes +
Olifantjesklas)
VM + NM: Medisch onderzoek op het
CLB (Muisjesklas, boterhammen
meebrengen!)
9.30-11.30 u: Speelwij (Jeugdhuis
Bijlkestraat 14) Leeftijd 0 tot 3-jarigen

Lagere school
VM: trefbal (4H jongens,
Sportcentrum, met schoolbus)
NM: trefbal (4H meisjes,
Sportcentrum, met schoolbus)
VM: zwemmen 1Ee + 1Be + 2L +
2JK + 3R (Sportcentrum Genk,
met bus)

Woe 10
Tutti-frutti
Sporten in Kattevenia
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(met schoolbus)
11.00-12.00 u.: meespeeluurtje
(nieuwe instappers Dribbeltjesklas +
ouders)
11.15 u.: Bijeenkomst oudercomité

Tutti-frutti

VM:

Do

11.15 u.: Bijeenkomst oudercomité

11
Hele dag: uitstap Winterland
Hasselt (Dribbeltjes, met de trein)
15.00 u.-16.00 u.: Multimove (5jarige kleuters, op school)

Vrij

12
Besteldag soep
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Za
Zo
Ma
Di

13
14 Derde zondag van de Advent
15
16 VM: gezinsleren Basiseducatie
(Leeuwtjes + Olifantjesklas)

Besteldag soep
Speelplaats opruimen: 5PJ
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)
Derde zondag van de Advent
VM: zwemmen 4H + 5/6TJ + 5PJ
+ 6N (Sportcentrum Genk, met
bus)

Kleuterschool
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Di

16 13.30-14.30 u.: Afscheidsviering
Meester Guido Gijsenbergs (sportzaal,
ouders ook welkom!)

Woe 17

Do

Tutti-frutti
VM: Sporten in Kattevenia
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(met schoolbus)
14.00-16.00 u.: Wiebel-Kriebel
(4+5-jarigen, Buurthuis)
18
12.00 u.: wij maken 2 minuten
lawaai uit solidariteit met de
Ford-arbeiders (n.a.v. productie
laatste auto in Genk)
15.15 u.: Oudercontact +
kerstcafé
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Vrij

Kerstvakantie t.e.m. 4 januari
2015
Zo
21 Vierde zondag van de Advent
Ma
22
Di
23
Woe 24 Kerstavond

Do
Vrij
Za
Zo
Ma
Di

12.00 u.: wij maken 2 minuten
lawaai uit solidariteit met de
Ford-arbeiders (n.a.v. productie laatste
auto in Genk)
15.15 u.: Oudercontact +
kerstcafé
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

19
Besteldag soep
9.30 u.: kerstviering in de
Turkse moskee
(Olifantjesklas, Leeuwtjesklas
+ lagere school, ouders welkom!)

Za

13.30-14.30 u.: Afscheidsviering
Meester Guido Gijsenbergs (sportzaal,
ouders ook welkom!)
Tutti-frutti

20

25 Kerstmis
26 Tweede kerstdag
27
28
29
30

Lid van vzw ‘de Speling’
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk

Besteldag soep
Speelplaats opruimen: 4H
9.30 u.: kerstviering in de
Turkse moskee
(Olifantjesklas, Leeuwtjesklas
+ lagere school, ouders welkom!)
Kerstvakantie t.e.m. 4 januari
2015
Vierde zondag van de Advent

Kerstavond

Kerstmis
Tweede kerstdag
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Woe 31 Oudejaarsavond
VM= voormiddag
NM= namiddag

Oudejaarsavond

KerstcafE
Tijdens het oudercontact op donderdag 18 december van
nodigen we jullie uit op een gezellig moment met andere
ouders en leerkrachten, bij een glaasje glühwein, een
tasje thee of choco (in de eetzaal, 15.00 u. tot 20.00 u.)

KERSTVIERING
Op vrijdag 19 december 2014 viert de school kerst in de Turkse moskee.
Dit is geen misviering, we gaan niet bidden.
We vieren ‘gezellig samen zijn’ waarbij de twee godsdiensten elkaar ontmoeten; we
luisteren naar kerstliedjes gezongen door de kinderen en kijken naar de kerstverhalen uit
de Bijbel (onder leiding van juf Rita en Meester Pieter-Jan) en uit de Koran (onder leiding
van juf Gülnur).
Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s: jullie zijn allemaal van harte welkom om 9.30 u. in de
Turkse moskee van Sledderlo (Wintergroenstraat 61).

Aan alle kinderen en ouders wensen we
een fijn kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar!
Het hele schoolteam
INSTAP NIEUWE KLEUTERTJES
Op maandag 5 januari 2015 kunnen kindjes die ten laatste op 5 juli 2012
geboren werden, instappen in de Dribbeltjesklas. De volgende instap is op maandag 2
februari 2015, voor kindjes die ten laatste op 2 augustus 2012 geboren zijn.
Wat breng je mee voor de inschrijving*?
de kids-ID (= pasje) van je kind
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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!

In samenwerking met

GSM-INZAMELACTIE

Onze school neemt deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse
scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Belgacom.
Helpen jullie ons om zo veel mogelijke gsm’s in te zamelen? Je kan deze toestellen
binnenbrengen op het secretariaat.
Waarom inzamelen?
Wist je dat er wereldwijs slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd wordt?
Deze toestellen zitten echter nog boordevol waardevolle grondstoffen. Met deze actie
willen we vermijden dat ongebruikte toestellen ergens blijven liggen in een lade, of erger,
in de gewone vuilbak belanden.
Waarom zoveel mogelijk?
Hoe meer toestellen we inzamelen:
- hoe minder grondstoffen we verkwisten. Indien de toestellen niet meer
geschikt zijn voor hergebruik worden ze immers op een hoogwaardige
manier gerecycleerd.
- hoe groter de beloning is die wij als school krijgen. Voor de geleverde inzet
kunnen we immers kiezen uit kwalitatieve tablets, desktops of laptops.
Deze toestellen zijn volledig opgefrist en krijgen op onze school een
tweede leven. Zo kunnen de onze onderwijsinfrastructuur verder
uitbouwen, wat onze leerlingen ten goede zal komen.
Voor meer info kan je terecht op het secretariaat.
Meer weten over de levenscyclus van een gsm? Kijk eens op www.goodplanet.be/gsm .
Alvast bedankt voor jullie inzet!
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Meester Guido Gijsenbergs gaat met pensioen…

In 1983 begon Meester Guido in onze school, vanaf
één januari gaat hij met pensioen. Meester Guido was
heel erg lang leerkracht in het tweede leerjaar, de
‘Uiltjesklas’ en nu al een hele tijd taakleerkracht. Hij kan
zo
fijn voorlezen en toneel spelen, daar genoten we
allemaal van. De kinderen zullen hun ‘witte meester’ missen.
Na al die jaren trouwe dienst zijn we dankbaar voor zijn engagement
en voor wat hij voor onze school betekend heeft. En nu, na het vele
harde werken, heeft hij zijn pensioen dubbel en dik verdiend!
Op dinsdag 16 december van 13.30 u. tot 14.30 u. vieren we het
afscheid van meester Guido in de sportzaal: mama en papa, jullie zijn
welkom!

Lid van vzw ‘de Speling’
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk

