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Lid van vzw ‘de Speling’ 
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

Activiteitenplanning 

Juni 2016 
 

  Kleuterschool Lagere school 
Woe 1  

        Tutti-frutti 
        
        Tutti-frutti 

Do 2         NM: zwemmen Olifantjes- en  
        Leeuwtjesklas (Sportcentrum 
Genk, met schoolbus, blijven eten 
op school!)  
14.00 u.: Bijeenkomst oudercomité 
16.30 u.: Afsluiter Vertelhuis (voor 
kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met hun 
(groot)ouders, Campus O³ Genk-Zuid, 
Bijlkestraat 18) 

        VM: 1B -> kennismakingsbezoek 
        Bib Genk (met schoolbus) 
14.00 u.: Bijeenkomst oudercomité 
16.30 u.: Afsluiter Vertelhuis (voor 
kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met hun 
(groot)ouders, Campus O³ Genk-Zuid, 
Bijlkestraat 18) 

Vr 3          
        Besteldag soep 
 

        VM: 1E -> kennismakingsbezoek 
        Bib Genk (met schoolbus) 
         
        Besteldag soep + 
warme maaltijd  

Speelplaats opruimen: 5PJ 
Za 4   
Zo 5   
Ma 6 Begin Ramadan 

       VM:bibliotruck 
 
        Hele dag: bezoek aan de      
        kinderboerderij van Kiewit 
(Dribbeltjesklas, met schoolbus) 

 Begin Ramadan 
       VM:bibliotruck 
 
VM: Kunsttruck 3R 

Di 7 9.30-11.30 u: Speelwij (Jeugdhuis 
Bijlkestraat 14) Leeftijd 0 tot 3-jarigen 
 

15.00 u.-16.00 u.: Laatste keer 
Multimove (5-jarige kleuters, op 

school) 

        8.45- +17.30 u. : Schoolreis 
        Toverland 3R + 3N + 4H (met 
bus)         
        VM: zwemmen 2J + 2L + 1E + 
        1B + 6N (Sportcentrum Genk, 
met bus)  

Woe 8   
        Tutti-frutti (laatste keer!) 

 
        Tutti-frutti (laatste keer!) 

Do 9 8.45-10.15 u.: Instapje Plus voor 
ouders Nijntjesklas + Visjesklas + 
Muisjesklas (Afsluiting en evaluatie) 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 
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  Kleuterschool Lagere school 
Do 9         NM: zwemmen Olifantjes- en  

        Leeuwtjesklas (Sportcentrum 
Genk, met schoolbus, blijven eten 
op school!)  

 

Vrij 10          
        Besteldag soep 

10-12.00 u.: feest voor de 
papa’s (bij mooi weer buiten + 
picknick, bij slecht weer in de 
sportzaal, geen picknick) 

         
        Besteldag soep + 
warme maaltijd  

Speelplaats opruimen: 4H 

Za 11   
Zo 12 Vaderdag Vaderdag 
Ma 13   
Di 14           VM: zwemmen 2J + 2L + 1E + 

        1B + 6N (Sportcentrum Genk, 
met bus)  

Woe 15 11.00-12.00 u.: Meespeeluurtje 
nieuwe instappers Dribbeltjesklas 

 

Do 16         NM: zwemmen Olifantjes- en  
        Leeuwtjesklas (Sportcentrum 
Genk, met schoolbus, blijven eten 
op school!)  

 

Vrij 17          
        Besteldag soep 
 

         
        Besteldag soep + 
warme maaltijd  

Speelplaats opruimen: 3R 
Za 18   
Zo 19   
Ma 20   
Di 21          VM: zwemmen 2J + 2L + 1E + 

        1B + 6N (Sportcentrum Genk, 
met bus) 

Woe 22       
Do 23         NM: zwemmen Olifantjes- en  

        Leeuwtjesklas (Sportcentrum 
Genk, met schoolbus, blijven eten 
op school!)  

 

Vr 24          
        Volgende week geen soep! 
 

        Volgende week geen 
soep en geen warme 

maaltijd! 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 
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  Kleuterschool Lagere school 
Vr 24  

        NM: sportdag 
         Hele dag: sportdag (op school)  
       
 

Speelplaats opruimen: 3N 
Za 25   
Zo 26   
Ma 27  Kinder-EK-voetbal-week 

  
Di 28 9.30-11.30 u: Afsluiting Speelwij 

(Jeugdhuis Bijlkestraat 14) Leeftijd 0 
tot 3-jarigen 
vanaf 11.00 u.: schoolfeest-
optreden kinderen + 
rommelmarkt + vrij podium 
(iedereen welkom!) 
        Vanaf 15.15 u.: verplicht 
        oudercontact Dribbeltjesklas, 
Nijntjesklas, Visjesklas, Muisjesklas, 
Leeuwtjesklas en Olifantjesklas  

vanaf 11.00 u.: schoolfeest-
optreden kinderen + 
rommelmarkt + vrij podium 
(iedereen welkom!) 
        Vanaf 15.15 u.: verplicht 
        oudercontact 1E + 1B + 2L + 2J 
+ 3R + 3N + 4H + 5PJ 
 

Woe 29 19.00 u.: Proclamatie 
Olifantjesklas + Leeuwtjesklas 
+ 6N (sportzaal) 

19.00 u.: Proclamatie 
Olifantjesklas + Leeuwtjesklas 
+ 6N (sportzaal) 

Do 30 12.20 u.: einde schooldag 12.20 u.: einde schooldag 
Vr 1/7          Begin zomervakantie 

        (t.e.m. 31.08.2016) 
         Begin zomervakantie 
        (t.e.m. 31.08.2016) 

VM= voormiddag NM= namiddag 
 

 
 

 

 
 
Sommige ouders delen mee vroeger met vakantie te vertrekken/later 
terug  te komen; 

- Er staan nog fijne activiteiten gepland de laatste schooldagen, laat 
je kind samen met zijn/haar vriendjes en juf/meester het schooljaar 
afsluiten. Dat is leuker! Het nieuwe schooljaar tegelijk beginnen met 

VAKANTIE 
 

Donderdag 30.06.2016: vanaf 12.20 u. begint de 
zomervakantie!  
 

De school begint opnieuw op donderdag 01.09.2016. 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

je vriendjes zorgt voor een beter ‘ik hoor erbij’ –gevoel. Zelfs de 
eerste schooldag leren we al nieuwe dingen! 

- Als leerplichtige leerlingen hierdoor afwezig zullen zijn, is de school 
verplicht de afwezigheid als onwettig te noteren en door te geven 
aan het Departement Onderwijs en het CLB. 

- Afwezigheden kunnen invloed hebben op het toekennen van de 
studietoelagen. 

- Onwettige afwezigheden kunnen als gevolg hebben dat een leerling 
zijn statuut als ‘regelmatige leerling’ verliest, met als gevolg dat 
hij/zij in het zesde leerjaar geen getuigschrift kan krijgen. (zie 
schoolreglement) 

- Rapporten (getuigschriften/attesten) worden niet vóór het 
oudercontact meegegeven. 

 
 
INSTAP NIEUWE KLEUTERTJES 

 
 

Op donderdag 1 september 2016 kunnen kindjes die ten laatste op 1 
maart 2014 geboren werden, instappen. 
 
 de inschrijfperiodes vind je terug op onze website, zie capaciteit. 
 Zelf de instapdatum van je kindje berekenen? Zie: 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-
kleuter 

 Kindjes in de familie of bij de buren? Wijs ze de weg naar onze 
school! 

 

MEESPEELUURTJE 
Op woensdag 15 juni mogen deze kindjes (samen met mama en/of 
papa) al eens komen meespelen in de Dribbeltjesklas (van 11.00 u. tot 
12.00 u.) 
 
INSCHRIJVINGEN IN DE ZOMERVAKANTIE 
 van 1/07/16 t.e.m. 07/07/16 
 van 24/08/16 t.e.m. 31/08/16 
 elke voormiddag  van 9.00 u. tot 12.00 u. en elke namiddag (behalve 

woensdag) van 13.00 u. tot 15.00 u. 
 Secretariaat (aan de Brandweg 1, ingang langs parking) 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 
scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

 
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) 
- Leerlingen die zich willen inschrijven in de lagere school; gelieve ook 
een kopie van het laatste rapport van de vorige school mee te brengen. 

 
 

SCHOOLREKENING 
 
De laatste schoolrekening van het schooljaar zal voor de 
leerlingen bij het rapport en voor de kleuters in het heen- en 

weerboekje gestoken worden. Gelieve deze tijdig te betalen. 
Heb je problemen met betalen, contacteer a.u.b. mevrouw directeur of het 
secretariaat, discretie is verzekerd.  
 
 
OPEN KLASDAG: DINSDAG 30 AUGUSTUS 2016 
 
Alle scholen van scholengemeenschap ‘de Speling’ zetten op 
dinsdag 30 augustus hun deuren open van 15.00-17.00 u.  
 
Kom gerust eens langs om kennis te maken met de 
leerkrachten, de school! 
 

   

 

 
Aan alle vrijwilligers die zich keer op keer inzetten bij verschillende 

gelegenheden! 
Aan alle ouders voor het steunen van onze school! 

Aan alle kinderen voor het fijne, afgelopen schooljaar!  
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Het einde van het schooljaar is in zicht, 

nog even hard werken en fijne dingen doen, 

daarna pas gaan de schooldeuren dicht. 

Dag jongens, dag meisjes, we gaan jullie missen 

echt waar!  

Op 1 september staan we weer voor jullie 

klaar... 

 

 

FIJNE VAKANTIE! 
 

Het schoolteam 
 


