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scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

Activiteitenplanning  

DECEMBER 2017 
 

 

  Kleuterschool Lagere school 

Vrij 1          

        Besteldag soep  

 

Speelplaats opruimen: K5LIE 

        

        Besteldag soep + 

warme maaltijd  

 

Za 2   

Zo 3 Eerste zondag van de Advent 

Internationale dag van de 

andersvaliden 

Eerste zondag van de Advent 

Internationale dag van de 

andersvaliden 

Ma 4        VM: bibliotruck  

 

8.45-12.00 u.: Gezinsleren ouders 

Olifantjes- en Leeuwtjesklas (locatie: 

Vlinderklas, door Basiseducatie Limino) 

       VM: ’Voor het eerst naar de bib:      

       de leesmicroben van Yoeri 

Slegers’ Leeuwtjesklas (bib Genk, met 

schoolbus) 

       VM: bibliotruck + kunsttruck 3N + 

       3R 

 

 

Di 5 Internationale dag van de vrijwilliger 

 

VM: Sint op school 

 

 

15.15 u.-16.15 u.: Multimove 

(Olifantjes- en Leeuwtjesklas, 

sportzaal) 

Internationale dag van de vrijwilliger 

 

VM: Sint op school 

 

 

Woe 6 Tutti-frutti  

 

         Tutti-frutti  

 

 

Do 7 16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met 

hun (groot)ouders, Campus O³ Genk-

Zuid, Bijlkestraat 18) 

VM: Zwemmen 3N + 3R + 5E + 

4H + 5PJ (met bus, 

sportcentrum)  

16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met 

hun (groot)ouders, Campus O³    

Genk-Zuid, Bijlkestraat 18) 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 

scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

  Kleuterschool Lagere school 

Vrij 8          

        Besteldag soep  

 

        

        Besteldag soep + 

warme maaltijd  

 

Speelplaats opruimen: 6N 

Za 9   

Zo 10 Tweede zondag van de Advent Tweede zondag van de Advent 

Ma 11 8.45-12.00 u.: Gezinsleren ouders 

Olifantjes- en Leeuwtjesklas (locatie: ’t 

Atelierke, door Basiseducatie Limino) 

11.00-12.00 u.: meespeeluurtje 

(nieuwe instappers Visjesklas + 

ouders) 

 

 

Di 12        VM: Bezoek ZOL Leeuwtjesklas 

       (met schoolbus) 

9.30 – 11.30 u.: Speelwij (Jeugdhuis 

Bijlkestraat 14) Leeftijd 0 tot 3-jarigen 

15.15 u.-16.15 u.: Multimove 

(Olifantjes- en Leeuwtjesklas, 

sportzaal) 

         VM: SVS ‘Alles met de bal’ 3R +               

         3N (SportinGenk Park, vervoer 

heen met auto’s, vervoer terug: met 

schoolbus) 

 

Woe 13 Tutti-frutti Tutti-frutti 

 

 

Do 14 16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, 

met hun (groot)ouders, 

Campus O³ Genk-Zuid, Bijlkestraat 

18) 

VM: Zwemmen 3N + 3R + 5E + 

4H + 5PJ (met bus 

Sportcentrum)  

16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met 

hun (groot)ouders, Campus O³ Genk-

Zuid, Bijlkestraat 18) 

Vrij 15          

        Besteldag soep  

 

        

        Besteldag soep + 

warme maaltijd  

 

Speelplaats opruimen: 5PJ 

Za 16   

Zo 17 Derde zondag van de Advent Derde zondag van de Advent   

Ma 18 8.45-12.00 u.: Gezinsleren ouders 

Olifantjes- en Leeuwtjesklas (locatie: ’t 

Atelierke, door Basiseducatie Limino) 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 

scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

  Kleuterschool Lagere school 

Di 19        VM: Bezoek ZOL Olifantjesklas 

       (met schoolbus) 

13.20-15.00 u.: Instapje Plus voor 

ouders Nijntjesklas en Muisjesklas 

(locatie: personeelslokaal, door: Kind 

en Taal) 

15.15-16.15 u.: Multimove 

(Olifantjes- en Leeuwtjesklas, 

sportzaal) 

 

Woe 20 Tutti-frutti 

 

14.00-15.00 u.: Wiebel-Kriebel (4+ 5-

jarige kleuters met hun ouders, Gigos 

Sledderlo, Bijlkestraat 14) 

Tutti-frutti 

 

Do 21         15.10 u.: oudercontact in alle 

        klassen van de kleuterschool +  

        kerstcafé 

 

16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met hun 

(groot)ouders, Campus O³ Genk-Zuid, 

Bijlkestraat 18)       

 

VM: Zwemmen 3N + 3R + 5E + 

4H + 5PJ (met bus 

Sportcentrum) 

        15.10 u.: oudercontact in alle 

        klassen van de lagere +  

        kerstcafé 

16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met 

hun (groot)ouders, Campus O³ 

Genk-Zuid, Bijlkestraat 18)      

Vrij 22          

        Besteldag soep  

         

9.30 u.-10.30 u.: kerstviering (in de 

sportzaal) ouders en grootouders ook 

welkom! 

        

        Besteldag soep + 

warme maaltijd  

Speelplaats opruimen: 5E 

9.30 u.-10.30 u.: kerstviering 

(in de sportzaal) ouders en 

grootouders ook welkom! 

Za 23 Kerstvakantie t.e.m. 7 januari 

2018 

 

Kerstvakantie t.e.m. 7 januari 

2018 

Zo 24         Vierde zondag van de  

Advent 

Kerstavond  

Vierde zondag van de  

Advent 

Kerstavond  

Ma 25 Kerstmis Kerstmis 

Di 26 Tweede kerstdag Tweede kerstdag 

Woe 27   

Do 28   

Vr 29   

Za 30   

Zo 31 Oudejaarsavond Oudejaarsavond 

  VM= voormiddag NM= namiddag 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 

scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

 

GEEN SCHOOL OP:  
- kerstvakantie: zaterdag 23 december t.e.m. zondag 7 januari 

 

 

 

GEZONDE WARME MAALTIJD AAN € 1*   

MENU 
 

7/12:   Macaroni met kippenblokjes en kaassaus (halal) 

  
14/12:  Fish-sticks met spinaziepuree 
  

21/12:  Kalkoengebraad, broccoli en aardappelen 
 

*meer info zie de infobrief begin schooljaar 
 

 

 

INSTAP NIEUWE KLEUTERTJES IN DE KLEUTERSCHOOL 

 

Wanneer? 
- maandag 8 januari 2018 voor kindjes ten laatste geboren op 8 juli 2015  
- donderdag 1 februari 2018 voor kindjes ten laatste geboren op 1 

augustus 201 
- maandag 19 februari 2018 voor kindjes ten laatste geboren op 19 

augustus 2015 
- maandag 16 april 2018 voor kindjes ten laatste geboren op 16 oktober 

2015 

- maandag 14 mei 2018 voor kindjes ten laatste geboren op 14 november 
2015 

 
Kom je op tijd langs op het secretariaat om in te schrijven? We nodigen je 
graag uit voor een meespeeluurtje vooraf!  

 
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! 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 

scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

 

OP TIJD KOMEN A.U.B. 

 
DE LESSEN BEGINNEN OM 8.45 u. 
 
 

 
 
 
Heel wat kleuters en leerlingen van de lagere school komen te laat aan op 

school: 

- dit is storend voor de klas 
- dit is niet leuk voor het kind dat zelf te laat komt: 

o het mist het onthaalmoment of de start van de lessen 
o het mist fijne activiteiten 

o het moet zich verantwoorden (waarom was je te laat?) 
 

 
 

 
Enkele tips om op tijd te komen: 

- zorg voor een vast slaapuur voor je kind (zo is het goed uitgerust en 
kan het gemakkelijk opstaan) 

- zorg voor een goede, betrouwbare wekker. Hoor je de wekker soms 
niet? Zet dan meer dan één alarm op. 

- ’s avonds kan je al kleren klaar leggen, alles voor school klaar 

leggen, de tafel dekken, dat is ’s morgens tijd gespaard.  
 

 
 
Wij verwijzen naar ons schoolreglement en herhalen:  

‘We verzoeken alle ouders ervoor te zorgen dat hun kinderen steeds tijdig op school zijn. 

U begrijpt dat wie te laat komt het klasgebeuren stoort. Bij laattijdige aankomst noteert 

de leerkracht dit in de schoolagenda van de leerling. Indien dit regelmatig voorvalt, volgt 

een schriftelijke verwittiging van de directeur. Bij herhaling neemt de directeur contact 

op met de ouders om eventuele maatregelen te bespreken.’ 
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Lid van vzw ‘de Speling’ 

scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

 

WELKOM! 
 

Donderdag 21 december: 
Oudercontact en Kerstcafé  

 

Tijdens het oudercontact op donderdag 21 december 
nodigen we  

jullie uit op: 
❖ een gezellig moment met andere ouders en 

leerkrachten, bij een glaasje glühwein, een tasje thee 
of choco  

❖ Welkom in ’t Atelierke van 15.00 u. tot 20.00 u. 
 

 
 

 
 

Vrijdag 22 december:  
Kerstviering 

 

Op vrijdag 22 december vieren alle 
kinderen en leerkrachten van de school 

samen Kerst in de sportzaal van de school. 
We vieren ‘gezellig samen zijn’; we 

luisteren naar kerstliedjes gezongen door 

de kinderen en kijken naar het 

kerstverhaal. 

Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s: jullie zijn 
allemaal van harte welkom van 9.30 u. 

tot 10.30 u. in de sportzaal. 


