
         

                                                      

                        NIEUWSBRIEF  juni 2019.    

 

Activiteiten laatste weken van juni: 
 
Donderdag 20/06    Iedereen blijft eten, want ….we krijgen frietjes en hamburgers voor 

de ganse school, een traktatie van Typisch Belgisch! Het oudercomité 
sponsort de drankjes. Dankjewel allemaal! 
 

Vrijdag 21/06 Milieuquiz  - 6e lj. -  zaal Oosterhof  -  9.10 – 11.45 uur -   
 Berenhuis – 2e lj. 
  
Maandag 24/06  Ijsjes op school. Het oudercomité trakteert. 

18.30–19.30 uur: Receptie voor kleuters 3e kleuterklas en hun ouders. 
20.00–21.30 uur : Diploma-uitreiking en receptie voor kinderen 6e 
leerjaar en hun ouders.  
   

Dinsdag 25 /06     Fun@schulensmeer  - hele dag – 5e en 6e leerjaar -  
 

Donderdag 27/06    Vrij podium  
Uitdelen van de rapporten. 
Oudercontact (kleuter en lager) enkel op uitnodiging van de 
leerkracht. 
 

Vrijdag28/06   Misviering om 9.00 uur in de kerk (de derde kleuterklas gaat  
 ook mee). Iedereen welkom! 
 Een leuke voormiddag om samen af te sluiten en de vakantie in te  
 zetten om 11.55 uur! 

 
     

            Dankjewel!                                 
 
Dankjewel voor jullie aanwezigheid tijdens activiteiten op school! 
Dankjewel voor jullie hulp en steun bij activiteiten, … 
We wensen jullie allemaal een superleuke, zonnige vakantie toe! 
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Wijzigingen schoolreglement! 
 
Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het schoolreglement. (zie website vanaf 20/06) 
We bezorgen jullie op 20/06 een brief op Gimme en op papier. 
Mag ik jullie vragen om deze ingevuld en ondertekend terug te bezorgen, ten laatste op 
woensdag 26 juni 2019. 
 
Schooljaar 2019 - 2020 
 
Inschrijven van nieuwe leerlingen kan van 1 juli tot en met donderdag 4 juli  en van 22 
augustus tot en met 31 augustus tijdens de schooluren (tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of 
na afspraak met de school  (011/ 42.48.80), directie (carine.goossens@vbs-genenbos.be)  
 
Op maandag 1 september starten wij opnieuw.   
De leerlingen van het eerste leerjaar en alle kinderen die een nieuw turn-T-shirt nodig 
hebben, zullen dat vanaf  1 september kunnen aankopen.  
Begin september voorzien de leerkrachten een klassikale ouderavond. 
 
Klassikaal oudercontact voor de kleuterafdeling : donderdag 5 september 2019 
       peuters en KO1 van 19.00 – 20.00 uur 
       KO2 en KO3 van 20.00 – 21.00 uur 
 
Klassikaal oudercontact voor het lager onderwijs: dinsdag 10 september 2019 

18.30 uur – 19.30 uur: eerste graad en  
derde graad 
donderdag 12 september 2019 

       18.30 uur – 19.30 uur : tweede graad 
 
Aankopen schoolgerief 2019 - 2020 
 
We merken dat er kinderen zijn die weinig respect hebben voor het gratis aangeboden 

schoolmateriaal. Heel wat materiaal gaat verloren en raakt beschadigd.  Om de kinderen 

meer zorg te laten dragen voor hun materiaal hebben we met de schoolraad vorig 

schooljaar volgende afspraken gemaakt. 

 Deze materialen koopt de school. Deze materialen kopen de ouders 

LO1 pennenzak – potlood – gom – slijper 

met potje - lijmstift 

huiswerkmap – kleurpotloodjes 

(max. 24) – stiften - schaar 

LO 2  blauwe pen – potlood – gom – 

lijmstift – groene pen 

huiswerkmap - kleurpotloodjes 

(max. 24) – stiften - schaar 

LO 3 Blauwe pen – potlood – gom – 

lijmstift - lat 

huiswerkmap - kleurpotloodjes 

(max. 24) – stiften - schaar 

LO 4 pennenzak – blauwe pen – potlood – 

gom – slijper met potje – lijmstift - 

fluostift 

huiswerkmap - kleurpotloodjes 

(max. 24) – stiften – schaar - om 

thuis te gebruiken: passer en 

geodriehoek 

LO 5 blauwe pen – potlood – gom – 

lijmstift 

huiswerkmap - kleurpotloodjes 

(max. 24) – stiften – schaar - om 

thuis te gebruiken: passer en 

geodriehoek 

LO 6 blauwe pen – gom huiswerkmap - kleurpotloodjes 

(max. 24) – stiften – schaar – 

geodriehoek – om thuis te 

gebruiken: passer en geodriehoek 
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Wist je dat … 
 

- we in het lager volgend schooljaar van start gaan met de nieuwe taalmethode 
TALENT; 

- de nieuwe methodes van taal en wiskunde met hun uitgebreide aanbod er voor 
zorgen dat we in iedere klas extra aandacht kunnen besteden aan zorg voor iedere 
leerling; 

- we nog een aantal chromebooks aanschaffen waardoor we nog meer kunnen 
inzetten op het digitaal inoefenen van de leerstof; 

- we ondersteuning kunnen aanbieden in verschillende klassen; 
- de verdeling van de ondersteuningsuren in september gemaakt  wordt afhankelijk 

van het aantal leerlingen in iedere klas; 
- de eerste en de derde kleuterklas heel wat uren extra ondersteuning krijgen; 
- het vierde leerjaar grotendeels gesplitst wordt  en het derde leerjaar in de 

voormiddag; 
- we opnieuw aandacht besteden aan taalondersteuning; 
- het schoolreglement hier en daar gewijzigd is, de schoolraad keurde deze 

wijzigingen goed; (zie ook bijlage om te tekenen) 
-  je voor het 1e leerjaar geen trolley aanschaft maar een gewone boekentas die op 

de rug kan. 
 
 

Speelplaats 
 
Vorig schooljaar wonnen we “Pimp je speelplaats”. Met het bedrag hebben we in het 
voorjaar een eerste fase van ons nieuwe speelplaatsplan uitgevoerd. Er kwamen o.a. 
nieuwe planten en struiken, nieuw schaafsel onder de speeltoestellen, boomstammen en 
tuinbakken.   
We dienden een project in bij Moev om onze speelplaats bewegingsvriendelijker te maken. 
Een voorwaarde was om van onze speelplaats een gedeelde speelplaats te maken. O.a de 
bewoners van Den Heuvel zullen tijdens de weekenden en de vakantieperiodes gebruik 
maken van onze terreinen.  
Met het subsidiebedrag zullen we volgend schooljaar de volgende fase aanpakken van de 
speelweide: extra planten, een palenwand, een tuinhuis, … 
 
 
Oudercomité 
 
Al vele jaren kunnen we fier zijn op een goed draaiend oudercomité. Ze organiseren heel 
wat activiteiten die geld in het laatje brengen om onze school te ondersteunen. In bijlage 
vinden jullie een overzicht van de opbrengst en waar het geld aan besteed werd.  
Ook kunnen we op hen rekenen voor het onderhoud van het speeltoestel, voor het 
schillen van het fruit op woensdag, … Dankjewel voor jullie inzet voor alle kinderen op 
onze school! 
Willen jullie graag  lid worden van het oudercomité? Op de ouderavond in september 
kunnen jullie je aanmelden. 
We zijn vanaf september op zoek naar enkele schil(groot)ouders om op 
woensdagvoormiddag het fruit te schillen. Interesse? Je mag een mailtje sturen naar 
carine.goossens@vbs-genenbos.be 
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Nieuw logo en turn T-shirts 
 
We hebben de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in onze school. 
Om de vernieuwingen kracht bij te zetten, zullen we ook ons logo vernieuwen. 
Vanaf 1 september kunnen jullie kennismaken met dit nieuwe logo. Niet alleen op onze 
brieven maar ook op de nieuwe turn T-shirts die we voor het eerste leerjaar voorzien.  
De andere klassen kunnen afhankelijk van de beschikbaarheid nog oude T-shirts 
aankopen.  De prijs van het nieuwe  turn T-shirt bedraagt 9,50 euro. De huidige versie 
kost 8,50 euro. 
 
 
                 

         

 Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2019 – 2020. 

 

 

 
1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen. 

 

maandag 2 september 2019 

 

 

2. Vrije dagen van het eerste trimester. 

 

pedagogische studiedag: maandag 30 september 2019 

herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2019 

 Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 

lokale verlofdag: vrijdag 2 december 2019 

 

3. Kerstvakantie 

 

van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 

 

 

4. Vrije dagen van het tweede trimester 

 

lokale verlofdag: maandag 3 februari 2020 

krokusvakantie: van maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart 2020 

      pedagogische studiedag: woensdag 11 maart 2020 

 

 

5. Paasvakantie: 

 

van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020 

 

 

6. Vrije dagen van het derde trimester 

 

Feest van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020 

      Hemelvaartsdag en brugdag: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020 

 

7. De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2020. 
 

 

 


