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                        NIEUWSBRIEF  juni 2021 
 

Beste ouders, 
 
Het schooljaar 2020 - 2021 loopt ten einde. Tijd voor onze laatste nieuwsbrief van het schooljaar! 
 
Het was een speciaal schooljaar! 
 
De coronacrisis heeft ons het volledige schooljaar in de ban gehouden: geen zwemmen, spelen in 
bubbeltjes, een paaspauze,  mondmasker voor de derde graad, geen uitstappen, … Toch hebben de 
leerkrachten hun uiterste best gedaan om samen met jullie en jullie kind(eren) er een zo fijn en 
leerrijk mogelijk schooljaar van te maken. In september kijken we uit naar een normaal schooljaar! 
Een jaar waarin de kinderen weer kunnen gaan zwemmen, naar een voorstelling kunnen gaan 
kijken, met vriendjes kunnen spelen buiten hun klasbubbel, … 
Om dit schooljaar op een leuke manier te eindigen, organiseerden we de voorbije weken heel wat 
plezierige activiteiten. We hopen op deze manier de kinderen een extra boostje te geven om uit te 
kijken naar een zalige vakantie en een nieuwe start in september. 
 
Omdat we nog geen zicht hebben of de start in september normaal zal verlopen,  willen 
we jullie vragen om eventuele brieven eind augustus in jullie mailbox zeker goed in het 
oog te houden.   
 
Dankjewel!  
 
We willen jullie bedanken voor alle inspanningen die jullie geleverd hebben om jullie kind(eren) 
zoveel mogelijk te ondersteunen. Opnieuw een dankjewel om samen met de school de 
coronamaatregelen zo goed toe te passen! We hadden het geluk dit schooljaar dat er geen enkele 
klas in quarantaine moest! Ook een dikke dankjewel voor jullie steun aan de leerkrachten en de 
school! Met de opbrengsten van de sponsorloop, de schoolfoto’s en de pastaverkoop kochten we 
extra chromebooks en werkten we onze speelweide af.  
Hieronder een foto van het schitterende resultaat en het nieuwe speeltoestel. 

 

   
 
We wensen jullie allemaal een superleuke, zonnige vakantie toe! 
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Schoolomgeving 
 
In de zomermaanden wordt de zone aan de schoolpoort afgewerkt. De plantvakken worden 
afgewerkt met zitelementen en worden voorzien van planten. 
 
 
Wijzigingen schoolreglement! 
 
Er zijn enkele, vooral wettelijke wijzigingen, doorgevoerd in het schoolreglement. (zie website) 
We bezorgden jullie op 21/06 een brief op papier. 
Mag ik jullie vragen om deze ingevuld en ondertekend terug te bezorgen, ten laatste op 
dinsdag 29 juni 2021. 
 
 
Schooljaar 2021 - 2022 
 
Inschrijven van nieuwe leerlingen kan van donderdag 1 juli tot en met maandag 5 juli  en op 
werkdagen van 20 augustus tot en met 30 augustus (tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of op een 
ander uur na afspraak directie (carine.goossens@vbs-genenbos.be). 
 
Kijkdag nieuwe leerlingen en peuters: zaterdag 28/08 van 10.00 – 12.00 uur. 
 
Op woensdag 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 (11,50 euro per stuk). 
Begin september voorzien de leerkrachten een klassikale ouderavond. 
 
 
Onder voorbehoud, afhankelijk van de maatregelen rond covid-19 op dat moment:  
 
Klassikaal oudercontact voor de kleuterafdeling : dinsdag 7 september 2021 
       peuters en KO1 van 18.30 – 19.30 uur 
       KO2 en KO3 van 19.30 – 20.30 uur 
       2e graad lager: 18.30 – 19.30 uur 
 
Klassikaal oudercontact voor het lager onderwijs: donderdag 9 september 2021 

18.30 uur – 19.30 uur: eerste graad en  derde 
graad 

        
 
 
Oproep  -   oproep   -  oproep  -    oproep  -   oproep 
 
Reeds verschillende jaren deed er een vrijwillige mama iedere middag het middagtoezicht op school 
samen met een leerkracht. Door omstandigheden kan ze dit vanaf volgend schooljaar niet meer doen. 
Ken je iemand of zijn er ouders of grootouders die graag 1 of meerdere middagen in de week 
(11.55 – 13.00 uur) op vrijwillige basis het middagtoezicht samen met een leerkracht voor hun 
rekening willen  nemen? Graag een mailtje naar carine.goossens@vbs-genenbos.be of 
011/42.48.80.  
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Aankopen schoolgerief 2020 - 2021 
 
Hieronder de lijst van materialen die de school aankoopt en welke de ouders moeten aankopen. 

Deze lijst werd goedgekeurd door de schoolraad. 

 

Mogen we vragen om voor het 1e leerjaar geen trolley aan te schaffen, maar een gewone boekentas 
die op de rug kan. 
 

 Deze materialen koopt de school. Deze materialen kopen de ouders 

LO1 pennenzak – potlood – gom – slijper 

met potje – lijmstift -kleurpotloodjes - 

schaar 

huiswerkmap - stiften 

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 

          

 
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.  
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. 
 
 
Data om te onthouden! (onder voorbehoud – covid-19) 
 
Sponsorloop op vrijdag 17 september 2021 
Eerste Communie (leerlingen van °2013) op zondag 3 oktober 2021 
Schoolfeest op zaterdag 21 mei 2022 
 
 
Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2021 - 2022 ( zie hieronder) 
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Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2021 - 2022 

 

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

woensdag 1 september 2021 

 

 

2. Vrije dagen van het eerste trimester. 
 

maandag 4 oktober 2021: pedagogische studiedag (*) 

herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021 

donderdag 11 november 2021 (wapenstilstand) 

maandag 6 december 2021: lokale verlofdag (*) 

vrijdag 24 december 2021: school eindigt om 11.55 uur 

 

        

3. Kerstvakantie 
 

van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 

 

 

4. Vrije dagen van het tweede trimester 
 

woensdag 2 februari 2022: pedagogische studiedag (*) 

krokusvakantie: van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022 

 

 

5. Paasvakantie: 
 

van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022 

 

 

6. Vrije dagen van het derde trimester 
 

donderdag 26 mei 2022 (O.H.-Hemelvaart) en vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag) 

maandag 2 mei 2022: lokale verlofdag (*)  

maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)  

 

 

 

7. De zomervakantie begint op donderdag 30 juni 2022 om 11.55 uur. 
 

 

 

*** Opgelet: (*) deze data zijn voor alle scholen anders!  
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