
                                           
 

 
 

                                 NIEUWSBRIEF  KERSTMIS 2018    
                    
Beste ouders, 
 
Het eerste trimester is voorbij gevlogen, een feestelijke periode komt er eraan. Tijd voor de nieuwsbrief 
met activiteitenkalender. 
We willen jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage aan allerhande activiteiten. Ook jullie sponsoring was 
welkom. Met de opbrengsten bouwen we de speelplaats verder uit, investeren we in extra chromebooks en 
schaffen we na de winter een speelhuisje aan voor de kleuters. 
 
Nieuws 
De laatste fase van de bouwwerken is gestart. Als alles volgens plan verloopt zullen ze afgerond zijn in april. 
De voorbije maanden hebben we vanalles gedaan. Zo werd er een leerlingenraad opgericht die maandelijks 
samenkomt met meester Tone. De kinderen stellen ideeën voor die dan op school uitgewerkt worden. De 
speelplaats is hun eerste prioriteit. 
In het najaar hebben we geen nieuwe aanplantingen kunnen doen en geen kruidenmengeling kunnen 
zaaien omwille van de droogte. Alles wordt uitgesteld naar het voorjaar.  
Enkele andere leuke momenten uit de voorbije maanden zijn de sponsorloop, het grootouderfeest, de 
herfstwandeling met het kampen bouwen, de uitstap naar de Spiekpietjes en het bezoek van de Sint … 
In het lager zijn de kinderen goed gestart met de nieuwe wiskundemethode. Ook het werken met de 
chromebooks verloopt vlot. Ze worden tijdens heel wat lessen in de verschillende klassen gebruikt. 
 
Nu tellen we af naar het nieuwe jaar 2019, maar eerst nog een deugddoende vakantie voor iedereen!  
 
Eucharistieviering en kerstpakketten  
De kerstviering met mini-kerstconcert door de kinderen van het Dominokoor zal op vrijdag 21 december 
om 9.00 uur doorgaan in de kerk. We willen jullie hierbij van harte uitnodigen om mee te vieren. De 
kleuters gaan niet mee naar de kerk. 
De kinderen mogen die dag hun kerstmuts opzetten om naar school te komen. 
Ook dit jaar mogen de kinderen vanaf maandag 17/12 pakjes meebrengen voor de minderbedeelden van 
Groot-Lummen: pasta,  bloem, suiker, conserven … alle niet-bederfbare eetwaren zijn welkom om onder de 
kerstboom te leggen. De mensen van Sint-Vincentius Lummen zullen deze pakjes dan verdelen tijdens de 
kerstvakantie. De pakjes die de kleuters meebrengen worden door een leerkracht naar de kerk gebracht.  
We willen jullie alvast bedanken voor jullie bijdrage. 
 
Driekoningen zingen 
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zullen naar jaarlijkse gewoonte  
op zondag 6 januari  (in de voormiddag) driekoningen zingen.  
Zij  verkleden en schminken zich thuis zodat zij tijdig kunnen vertrekken op school. 
De juffen maken hierover, samen met de leerlingen, nog verdere afspraken. 
 
Schoolgeld januari 
In januari vragen we om het tweede deel van de schoolfactuur te betalen. Jullie ontvangen hiervoor via 
jullie kind(eren) een overschrijvingsformulier. Voor de kinderen van het lager is dat € 30, voor de kleuters 
15 euro.  Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
 

Mededelingen 

• We zullen zo veel mogelijk digitale flyers van sportverenigingen, de gemeente, …  voor een korte 

periode op de startpagina van onze website zetten. Op die manier kunnen we Gimme 

voorbehouden voor onze brieven en verminderen we de papierberg. 

• Jullie vinden de foto’s van verschillende activiteiten op school terug op onze website: 

 www.basisschool-domino-genenbos.be.  

Vergeet niet regelmatig een kijkje te nemen. 

• Voor onze buitenspeelkeuken zijn we nog op zoek naar oude potten en pannen die niet kapot zijn. 

Jullie mogen deze afgeven aan de leerkracht van je zoon/ dochter. 

• De leerlingenraad stelde voor om de verloren voorwerpen (kledij, koekendoosjes, hervulbare 

flesjes, …) op regelmatige tijdstippen naar het Open poortje te brengen. Op dit moment zijn er heel 

wat spulletjes die uithangen onder het afdak. Tijdens de kerstvakantie zullen ze opgeruimd worden. 

Bij deze dus een oproep om even te komen kijken of er iets bij zit van jullie. 

• Dankjewel aan alle ouders die ingegaan zijn op onze vraag om afval te verminderen en 

koekjes meegeven zonder verpakking. Mogen we van de andere ouders vragen om de 

koeken van hun kind(eren) in een koekendoosje te stoppen zonder de verpakking. 

Gelieve ook de naam van uw kind erop te schrijven. Ook boterhammen in een 

boterhammendoos en een hervulbare fles voor het water zijn gewenst.  

Op vrijdag 7 december stonden we in de krant naar aanleiding van Limburg Wuift. 

Wij willen jullie met deze foto een hele mooie kerstvakantie wensen en de beste wensen voor 

2019! 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.basisschool-domino-genenbos.be/

