
           NIEUWSBRIEF KERSTMIS 2019           
                    
Beste ouder(s) 
 
Het eerste trimester is voorbij gevlogen, een feestelijke periode komt er aan. 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 van dit jaar kochten 
we twee  tablets voor de kleuters en extra chromebooks voor het lager.  
 
Nieuws 
Begin november kregen we doorlichting. De inspecteurs beloonden onze school met een gunstig 
verslag. Ze waren positief over onze school. Wie dat wil, mag het verslag komen nalezen op school. 
Over een 30-tal dagen zal het ook online gepubliceerd worden door de onderwijsinspectie. 
 
Onze school hoort sinds dit schooljaar samen met de andere Katholieke scholen van Lummen bij de 
grote scholengemeenschap van Beringen en Lummen. Hun nieuwe naam is Pit.  
Dit nieuwe logo wil de goede samenwerking binnen de scholengemeenschap benadrukken.  
 
De voorbije maanden hebben we weer van alles gedaan.  

❖ De kinderen hebben samen met de mensen van Tree Hive heel wat struikjes geplant. Ook de 
palenwand werd geplaatst. In het voorjaar zal het tuinhuis geplaatst worden en het 
buitenlabo. Zo kunnen onze kinderen nog meer avonturen beleven op hun groene 
speelplaats.  

❖ Enkele andere leuke momenten uit de voorbije maanden zijn de sponsorloop, de 
herfstwandeling met allerhande leuke opdrachten, het heksenfeest van de kleuters met 
zelfgemaakte pompoensoep, de workshops rond techniek en Lego Education, het bezoek van 
de Sint,  bokes met choco en koekjes bakken voor de Warmste Week, … 

❖ In het lager (vanaf het 2e leerjaar)  zijn de kinderen goed gestart met de nieuwe taalmethode. 
Ook het werken met de chromebooks verloopt ondertussen vlot. Ze worden tijdens heel wat 
lessen in de verschillende klassen gebruikt. 

 
Nu tellen we af naar het nieuwe jaar 2020, maar eerst nog een deugddoende vakantie voor iedereen!  
 
Eucharistieviering en kerstpakketten  
De kerstviering zal op vrijdag 20 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 en/of kersttrui aantrekken. 
 
Ook dit jaar mogen de kinderen vanaf maandag 16/12 pakjes meebrengen voor de 
minderbedeelden van Groot-Lummen: pasta,  bloem, suiker, conserven … alle niet-bederfbare 
eetwaren zijn welkom om onder de kerstboom te leggen. Je mag er zelfs  een “echt” pakje van 
maken. 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 maandag 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 

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

 www.basisschool-domino-genenbos.be 

• 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. 

 

De leerlingen en de leerkrachten van onze school  

wensen jullie allemaal  

prettige kerstdagen en een gelukkig 2020! 
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