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Kleuterschool
Feest van de arbeid  geen
school voor kleuters, leerlingen
en personeel

Lagere school
Feest van de arbeid  geen
school voor kleuters, leerlingen
en personeel
13.00 u.: Genk loopt (L1 t.e.m. L6,
Stadsplein Genk)

10.10 u.: voorleesmoment in
eigen moedertaal (Visjesklas)

Bokrijk 3-daagse 3R + 4H
Bokrijk 3-daagse 3R + 4H
VM: zwemmen 1Ee + 1Be + 2L
+ 2JK + 6N (Sportcentrum
Genk, met bus)
15.15-16.30 u.:
voetbalworkshop (op school)

Woe 6
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Tutti-frutti
VM: ‘Genk gordelt’: 5-jarige
kleuters basisscholen Genk
fietsen door Genk 
Olifantjesklas + Leeuwtjesklas (met
schoolbus)
11.00-12.00 u.: meespeeluurtje
(nieuwe instappers Dribbeltjesklas +
ouders)
14.00-16.00 u.: Wiebel-Kriebel
(4+5-jarigen, Buurthuis)
VM: kleuterzwemmen
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(Sportcentrum Genk, 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
14.30 u.: voorleesmoment in
eigen moedertaal (Muisjesklas)

Lid van vzw ‘de Speling’
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk

Bokrijk 3-daagse 3R + 4H
Tutti-frutti
13.15 u.-15.00 u.: Danshappening
1Ee + 1Be (Broederschool)

15.15-16.30 u.:
voetbalworkshop (op school)
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)
Besteldag soep
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Kleuterschool
NM: Moederfeest (bij goed
weer om 12.20 u. picknick +
wandeling, aansluitend feest in
de eetzaal, bij slecht weer om 14.15
u. feest in eetzaal)
18.00 u.: Vrouwenfeest
(Parochiezaal St.-Jozef)
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Moederdag
10.10 u.: voorleesmoment in
eigen moedertaal (Visjesklas)
9.30-11.30 u: Speelwij (Jeugdhuis
Bijlkestraat 14) Leeftijd 0 tot 3jarigen

Lagere school
Speelplaats opruimen: 1Ee
18.00 u.: Vrouwenfeest
(Parochiezaal St.-Jozef)

Moederdag

VM: bibliotruck
Géén zwemmen!
15.30-19.00 u.: voetbaltornooi
(terreinen Euro-Afro)

Woe 13
Tutti-frutti
Sporten in Kattevenia
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(met schoolbus)
Besteldag soep
VM:
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Tutti-frutti
Besteldag soep

Speelplaats opruimen: 1Be

O.H. Hemelvaart  geen
O.H. Hemelvaart  geen
school voor kleuters, leerlingen
school voor kleuters, leerlingen
en personeel
en personeel

Brugdag  geen school voor
kleuters, leerlingen en
personeel

Instap nieuwe kleuters:
Kleuters ten laatste geboren op
18.11.2012 kunnen ingeschreven
worden
10.10 u.: voorleesmoment in
eigen moedertaal (Visjesklas)

Brugdag  geen school voor
kleuters, leerlingen en
personeel

9.00- + 16.50 u. Schoolreis
Bobbejaanland 5PJ + 5/6TJ + 6N
(met bus)

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

Woe 20
Tutti-frutti
14.00-16.00 u.: Wiebel-Kriebel
(4+5-jarigen, Buurthuis)
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Tutti-frutti
VM: Estafetteloop 3R (St. Lodewijk,
met schoolbus)
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Kleuterschool
Do
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VM: kleuterzwemmen
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(Sportcentrum Genk, met schoolbus)
14.00 u.: Bijeenkomst oudercomité
(personeelslokaal)
15.00 u.-16.00 u.: Laatste keer
Multimove (5-jarige kleuters, op
school)

Lagere school
14.00 u.: Bijeenkomst oudercomité
(personeelslokaal)

Besteldag soep
Besteldag soep
Speelplaats opruimen:
Olifantjesklas
Hele dag: bezoek aan de
kinderboerderij Dribbeltjesklas
(Kiewit, met schoolbus)
14.30 u.: voorleesmoment in
eigen moedertaal (Muisjesklas)
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)
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Woe 27

Pinksteren
Pinkstermaandag  geen
school voor kleuters,
leerlingen en personeel
9.00 u.: infomoment ouders
nieuwe instappertjes
Dribbeltjesklas (Vlindertjesklas)
15.00 u.-16.00 u.: Multimove
(5-jarige kleuters, op school)

VM: Rondleiding Bibliotheek
Genk 1Ee + 1Be (met
schoolbus)
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,
Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)

Pinksteren
Pinkstermaandag  geen
school voor kleuters,
leerlingen en personeel
VM: zwemmen 4H + 5/6TJ + 5PJ
+ 6N (Sportcentrum Genk, met
bus)
9.15- +16.30 u. : Schoolreis De
Valkenier 1Ee + 1Be + 2L +
2JK, bij slecht weer Kinderstad (met
bus)

Tutti-frutti
Tutti-frutti

Do
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Sporten in Kattevenia
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(met schoolbus)
VM: kleuterzwemmen
Leeuwtjesklas + Olifantjesklas
(Sportcentrum Genk, met schoolbus)
16.00 u.: Vertelhuis (voor kinderen
van 2,5 tot 8 jaar, met hun ouders,

Lid van vzw ‘de Speling’
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk

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

Lagere school

Huis van het kind, wijkbureau,
Bijlkesstraat 18)
Vr

29
Besteldag soep
14.30 u.: voorleesmoment in
eigen moedertaal (Muisjesklas)

Besteldag soep

Feest van de school: ‘Film’ (vanaf
17.00 u., optreden om 18.00 u.)

Speelplaats opruimen:
Leeuwtjesklas

Feest van de school: ‘Film’ (vanaf
17.00 u., optreden om 18.00 u.)
11.00-17.00 u.: Sportmarkt GenkCentrum
Zo
31
Uiterste datum aanvraag
studietoelagen!
VM= voormiddag
NM= namiddag
Za

30

11.00-17.00 u.: Sportmarkt GenkCentrum
Uiterste datum aanvraag
studietoelagen!

INSTAP NIEUWE KLEUTERTJES
Op maandag 18 mei 2015 kunnen kindjes die ten laatste op 18 november 2012
geboren werden, instappen in de Dribbeltjesklas.
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 ‘onze school’  ‘capaciteit’.
Kindjes in de familie of bij de buren? Wijs ze de weg naar onze
school!

VROUWENFEEST VRIJDAG 8 MEI
Het oudercomité van onze school organiseert een feest voor
vrouwen: mama’s, grote zussen, oma’s, tantes, buurvrouwen,
vriendinnen…
Kaarten in voorverkoop kunnen tot maandag 4 mei besteld worden
via mama’s van het oudercomité of via het secretariaat.
Steun de werking van het oudercomité en de school van je kind,
kom mee feesten!
Lid van vzw ‘de Speling’
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk
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Feest van de school
Thema: Film
Wanneer? Vrijdag 29 mei vanaf
17.00 u. openen wij de deuren,
vanaf 18.00 u. beginnen de
optredens van de kinderen.
Doorlopend: spelletjes, springkasteel,
ijsjes, frieten, BBQ-broodjes, …
Jullie komen toch ook?

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?
Hoe meer toestellen we inzamelen 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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Aan iedereen die onze zeeklassers steunde door
wafels te kopen!

BELANGRIJK!
DE SCHOOLTOELAGEN/STUDIETOELAGEN 2014-2015 KUNNEN
NOG TOT TEN LAATSTE 31.05.2015 AANGEVRAAGD WORDEN
Hoe?
Online via internet: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
Papieren: krijgt u toegestuurd of kan u op school vragen, verzenden via de post
Waar?
Op school: enkel en alleen op afspraak!
via het OCMW, de vakbond
Provinciehuis:
Universiteitslaan
1,
3500
woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 u.

Hasselt,

elke

maandag-

Wat moet je meebrengen?
 Identiteitskaart
o Van de aanvrager (ouder) + PINcode van je identiteitskaart
 Bankrekeningnummer
o IBAN-nummer + BIC-code
 Voor een aanvraag van kinderen in het secundair onderwijs heb je volgende
extra info nodig;
o Naam van de secundaire school
o Adres van de secundaire school
o Naam van de studierichting die de student volgt
Voor meer info kan u gratis telefoneren met de Vlaamse infolijn op het nummer 1700.
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