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Het schooljaar vordert snel.  Ook nu hebben we weer een aantal nieuwtjes die we jullie willen 
meedelen. Achteraan vinden jullie onze activiteitenkalender tot en met 30/06. Veel leesplezier!                     

         
Maximumfactuur     

Jullie krijgen samen met deze nieuwsbrief voor elk kind een overschrijvingsformulier voor de 
maximumfactuur. Mogen we u vragen om de overschrijving van het derde deel van het schoolgeld 
te betalen ten laatste op 30 april 2019. De bedragen zijn: voor het lager  €25 euro, voor de 
kleuters €10. Alvast bedankt! 

 
Studietoelagen                                                           
Ouders die vorig schooljaar reeds een aanvraag indienden en studietoelage ontvingen, moeten 
geen nieuwe aanvraag meer indienen. De andere ouders willen we oproepen  om na te gaan of 
jullie recht hebben op een studietoelage voor uw kind(eren). Voor onze school is het belangrijk dat 
iedereen die recht heeft op studietoelagen deze ook aanvraagt.  
De aanvraag  kan eveneens online ingevuld worden (www.studietoelagen.be). De uiterste datum 
voor het invullen van de aanvraag is 1 juni 2019.  
 

Vergroenen van de speelplaats  
Met het geld van “Pimp je speelplaats” dat we vorig schooljaar gekregen hebben na het indienen 
van een dossier, hebben we op dinsdag 2 april een heleboel plantjes, bloembollen, … gezet en zijn 
er enkele vlakken ingezaaid met een kruidenmengeling i.p.v. gras. In de paasvakantie zal er nieuw 
schaafsel onder het speeltuig gelegd worden en wordt deze ruimte afgeboord met 
boomstammen. Verder zal er nog een hoek voor kampen bouwen gecreëerd worden en komen er  
groentebakken voor de verschillende klassen. 
Voor de peuters schaft het oudercomité een speelhuisje aan.  
 

Koekendoosjes 
Mogen we jullie nog even herinneren aan een oude afspraak 

 i.v.m. verpakkingen rond koekjes. We vragen dat de kinderen 

 gebruik maken van een koekendoosje en dat er geen verpakking meer rond 

het koekje mag zitten. Gelieve hiermee rekening te houden.  
Minder afval op school zorgt voor een propere speelplaats.       

 

Wijziging mailadres 
Na de paasvakantie wijzigt het mailadres van iedereen op school. We verkorten het omdat dit beter 

werkbaar is. Om een leerkracht te mailen typ je haar/ zijn:  naam.voornaam@vbs-genenbos.be       

http://www.studietoelagen.be/
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