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Activiteitenplanning  

Maart 2018 
 

 

  Kleuterschool Lagere school 

Do 1 Jeugdboekenmaand (thema: ‘Eureka, 

wetenschap en techniek’)  

Complimentendag 

16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met 

hun (groot)ouders, Campus O³ Genk-

Zuid, Bijlkestraat 18)  

Jeugdboekenmaand (thema: ‘Eureka, 

wetenschap en techniek’)  

Complimentendag 

VM: Zwemmen 1E + 1B + 2L + 

2J + 6N (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 2 Besteldag soep  

Besteldag soep + 

warme maaltijd 

10.40-12.20 u.: Letterfeest 1E + 1B 

(mama, papa welkom!) 

Speelplaats opruimen: 1E 

Za 3   

Zo 4   

Ma 5 Voorleesweek 

VM: Bibliotruck 

Voorleesweek 

VM: Bibliotruck + Kunsttruck 3N + 3R 

Di 6 15.00 u.: Bijeenkomst voor ouders 

i.v.m. communicatie op school (’t 

Atelierke, vooraf inschrijven a.u.b., 

brief volgt) 

15.15-16.15 u.: Multimove 

(Olifantjes- en Leeuwtjesklas, 

sportzaal) 

 9.00-12.00 u.: schaatsen 1E + 1 

B (De Schaverdijn Hasselt, met 

schoolbus) 

12.30-15.00 u.: schaatsen 6N 

(De Schaverdijn Hasselt, met 

schoolbus, kinderen blijven eten op 

school) 

15.00 u.: Bijeenkomst voor ouders 

i.v.m. communicatie op school (’t 

Atelierke, vooraf inschrijven a.u.b., 

brief volgt) 

Woe 7 Tutti-frutti (Oog voor Lekkers) 

 

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

jarige kleuters met hun ouders, Gigos 

Sledderlo, Bijlkestraat 14) 

 

 

 Tutti-frutti (Oog voor Lekkers) 
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  Kleuterschool Lagere school 

Do 8  VM: Zwemmen 1E + 1B + 2L + 

2J + 6N (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 9        Pyjama dag Bednet (kinderen 

       mogen vandaag in pyjama naar 

school komen!) 

Besteldag soep  

 

12.45-14.30 u.: Zwemmen 

Olifantjesklas + Leeuwtjesklas 

(met schoolbus Sportcentrum, 

kleuters blijven eten op school!) 

Speelplaats opruimen: 

Olifantjesklas 

       Pyjama dag Bednet (kinderen 

       mogen vandaag in pyjama naar 

school komen!) 

 

Besteldag soep + 

warme maaltijd 

Géén sportles voor 6N 

 

Za 10   

Zo 11   

Ma 12  12.30-15.00 u.: schaatsen 5E 

(De Schaverdijn Hasselt, met 

schoolbus, kinderen blijven eten op 

school) 

Di 13 9.30 – 11.30 u.: Speelwij (Jeugdhuis 

Bijlkestraat 14) Leeftijd 0 tot 3-jarigen 

 Hilde A. 

15.15-16.15 u.: Multimove 

(Olifantjes- en Leeuwtjesklas, 

sportzaal) 

VM: schaatsen 3N + 3R (De 

Schaverdijn Hasselt, met 

schoolbus) 

12.30-15.00 u.: schaatsen 4H 

(De Schaverdijn Hasselt, met 

schoolbus, kinderen blijven eten op 

school) 

Woe 14         Leerdag scholengemeenschap De   

        Speling  geen school voor 

        kleuters en leerlingen  

        Leerdag scholengemeenschap De   

        Speling  geen school voor 

        kleuters en leerlingen 

Do 15 Tutti-frutti (Oog voor Lekkers) 

 

16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met 

hun (groot)ouders, Campus O³ 

Genk-Zuid, Bijlkestraat 18) 
 

Tutti-frutti (Oog voor Lekkers) 

 

VM: Zwemmen 1E + 1B + 2L + 

2J + 6N (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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  Kleuterschool Lagere school 

Vrij 16 12.45-14.30 u.: Zwemmen 

Olifantjesklas + Leeuwtjesklas 

(met schoolbus Sportcentrum, 

kinderen blijven eten op school!) 

13.30-15.00 u.: Ouderbijeenkomst 

met koffiemoment ‘thema’s: talenten 

+ rolmodellen’ (’t Atelierke) 

Besteldag soep 

 

Speelplaats opruimen: 

Leeuwtjesklas 

 

 

Besteldag soep + 

warme maaltijd 

VM: SVS American Games 5PJ + 

5E (met schoolbus) 

13.30-15.00 u.: Ouderbijeenkomst met 

koffiemoment ‘thema’s: talenten + 

rolmodellen’ (’t Atelierke) 

Za 17   

Zo 18    

Ma 19 11.00 u.-12.00 u.: meespeeluurtje 

Visjesklas 

 

12.30-15.00 u.: schaatsen 5PJ 

(De Schaverdijn Hasselt, met 

schoolbus, kinderen blijven 

eten op school) 

Di 20 Géén Multimove! VM: Tabletspel i.v.m. 

jeugdboekenmaand 6N (Bib 

Genk, met schoolbus) 

12.30-15.00 u.: schaatsen 2J + 

2L (De Schaverdijn Hasselt, met 

schoolbus, kinderen blijven eten op 

school) 

Woe 21         Tutti-frutti (Oog voor Lekkers) 

 

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

jarige kleuters met hun ouders, Gigos 

Sledderlo, Bijlkestraat 14) 

Tutti-frutti (Oog voor Lekkers) 

Do 22  16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, 

met hun (groot)ouders, 

Campus O³ Genk-Zuid, Bijlkestraat 

18) 
        

 

VM: Zwemmen 1E + 1B + 2L + 

2J + 6N (met bus Sportcentrum)  

NM: ‘Jeugdboekenweek: 

techniek en wetenschap met Leo 

Timmers’ 2L (bib Genk, met schoolbus) 

NM: Theatervoorstelling 

‘Molman’ 6N  (C-Mine plein, met 

bus C-Mine) 

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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  Kleuterschool Lagere school 

Vrij 23 Besteldag soep  

 

12.45-14.30 u.: Zwemmen 

Olifantjesklas + Leeuwtjesklas 

(met schoolbus Sportcentrum, 

kinderen blijven eten op school!) 

   

Besteldag soep + 

warme maaltijd 

Speelplaats opruimen: 6N 

        

Za 24   

Zo 25 Palmzondag 

 

        Ingang zomertijd  

Palmzondag 

 

        Ingang zomertijd  

Ma 26   

Di 27 13.20-15.00 u.: Instapje Plus 

voor ouders 3&4- jarige 

kleuters (locatie: personeelslokaal, 

door: Kind en Taal) 

15.15-16.15 u.: Multimove 

(Olifantjes- en Leeuwtjesklas, 

sportzaal) 

NM: ‘Jeugdboekenweek: 

techniek en wetenschap met Leo 

Timmers’ 2J (bib Genk, met schoolbus) 

Woe 28 Tutti-frutti (Oog voor Lekkers) 

 

14.00-15.00 u.: Wiebel-Kriebel 

(4+ 5-jarige kleuters met hun ouders, 

Gigos Sledderlo, Bijlkestraat 14) 

Tutti-frutti (Oog voor Lekkers) 

Do 29 Witte donderdag 

         NM: Paasspel en  

          paaseierenraap 

 

 

16.30 u.: Vertelhuis (voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met 

hun (groot)ouders, Campus O³ 

Genk-Zuid, Bijlkestraat 18) 

Witte donderdag 

VM: Zwemmen 1E + 1B + 2L + 

2J + 6N (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 30 Goede vrijdag 

Besteldag soep 

 

12.45-14.30 u.: Zwemmen 

Olifantjesklas + Leeuwtjesklas 

(met schoolbus Sportcentrum, 

kinderen blijven eten op school!) 

Goede vrijdag 

Besteldag soep + 

warme maaltijd 

 

Speelplaats opruimen: 5PJ 

Za 31 Stille zaterdag  

 

        Paasvakantie t.e.m. 15 april 

 

Stille zaterdag 

 

        Paasvakantie t.e.m. 15 april 

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

scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

 

INSTAP NIEUWE KLEUTERTJES IN DE KLEUTERSCHOOL 

 

Wanneer? 

- 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!  

 

PYJAMA DAG VRIJDAG 9/3/18 

          Vrijdag 9 maart is het voor de derde keer op rij de Nationale 

Pyjamadag van Bednet*. Ketnet en MNM doen ook mee. Vorig jaar kwamen 

leerlingen uit meer dan 1000 scholen in pyjama naar school uit solidariteit met 

zieke kinderen en jongeren.  

Wij doen mee! #pyjamadag, alle kinderen mogen die dag in hun pyjama 

naar school komen! 
 
*Wat doet Bednet? Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school 
kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun 
vrienden zien. Meer info -> https://bednet.be/pyjamadag 

 

 
BELANGRIJK! 
 

DE SCHOOLTOELAGEN/STUDIETOELAGEN 2017-2018 KUNNEN 

NOG TOT TEN LAATSTE 31.05.2018 AANGEVRAAGD WORDEN  
 

Meer info nodig?:  

• Op de website www.studietoelagen.be  

• Op het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid 

https://www.facebook.com/hashtag/pyjamadag
http://www.studietoelagen.be/
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Lid van vzw ‘de Speling’ 

scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

 

VOORLEESTIPS 

* jij kunt het! (mama, papa, grote broer of zus,  

oma, opa…) 

* het kan altijd! (misschien net voor het slapengaan?)  

* en overal! (gezellig in de zetel, van op het bed, in een 

wachtzaal, in de tuin onder een boom, op vakantie,…)  

* het versterkt jullie band (op een gezellige manier 

tijd voor elkaar maken, praten over gevoelens, samen 

fantaseren…) 

* ’t is leuk en niet duur! (gratis in de bib) 

* nooit te vroeg, nooit te laat! (start al in de luiers, ook al kan je kind zelf lezen, dan 

wordt hij/zij nog graag voorgelezen…) 

* met boeken kan je meer dan lezen alleen! (speel met letters,  knutsel, ga op stap, 

beleef zelf wat je leest…)  

Meer info -> http://www.jeugdboekenweek.be/ 

 

 
 

        VOORLEESWEEK: WARME OPROEP 
 

 

 

Naar aanleiding van de voorleesweek van 5.03 t.e.m. 9.03.18 zoeken we ouders die 

graag eens komen voorlezen in de klas van hun kind. 

 

Wil jij dit graag doen?  

• Spreek dan de juf of meester van de klas aan of vul onderstaand strookje in en 

bezorg het terug aan de klastitularis van je kind. Deze zal je contacteren om 

verder af te spreken: 

o i.v.m. het tijdstip (dag en uur) 

o i.v.m. het boek (breng je zelf ééntje mee of zorgt de juf of meester hiervoor) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ondergetekende, …………………………………….. ouder van ……………………………. (naam kind) uit 

de klas ……….. 

 

wil graag voorlezen in de klas. 

………………………….. 

Handtekening 


