
 
 

                                                                       

               NIEUWSBRIEF  SEPTEMBER  

Genenbos, 1 september 2020.  

Beste ouders, 

Welkom op school! We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in onze school 

stellen. Samen willen we dit toch wel speciale schooljaar verder bouwen aan een fijne en 

veilige school waar iedereen zich goed kan voelen en waar het leuk is om te leren. We 

duimen voor weinig besmettingen waardoor we er een zo normaal mogelijk schooljaar van 

kunnen maken. 

Van deze eerste nieuwsbrief krijgt iedere gezinsoudste een papieren versie. De brief 

verschijnt ook op Gimme. 

Mag ik jullie vragen om zo snel mogelijk jullie kind(eren) van klas te 

veranderen op de site van Gimme (bv. van peuterklas naar eerste kleuterklas). 

Zo krijgen jullie niet enkel de berichten voor de hele school maar ook die voor de klas van je 

kind(eren). Willen jullie toch liever een papieren versie dan vragen we om onderstaand 

strookje ten laatste vrijdag 4/09 ingevuld mee te geven met jullie kind(eren).  

1. Nieuws 
* Jullie ontvingen op woensdag 26/08 een brief via gimme met de afspraken voor dit 

schooljaar. Deze afspraken zullen we ook op papier toevoegen aan deze brief. 

* Zoals jullie gemerkt hebben aan de schoolpoort zijn er wegenwerken aan de gang. 

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd en de ruimte voor de school wordt 

heringericht. 

Binnenkort ontvangen jullie hierover meer nieuws. De eerste plannen die we hebben 

mogen inkijken beloven een veiligere en prachtige schoolomgeving. Het einde van de 

werken is voorzien rond begin oktober. 

* De gezamenlijke oudercontacten van begin september zullen anders georganiseerd 

worden. Hieronder (punt 2) vinden jullie de planning terug. 

* De ziekenbriefjes voor de kinderen van het lager zitten achteraan in de 

schoolagenda. Gelieve deze te gebruiken bij afwezigheid zonder doktersbezoek.  

* De videofoon aan de ingang is in werking. Dat betekent dat we van jullie vragen om 

jullie kind(eren) tijdig af te zetten op school. Vijf minuten na het belsignaal gaat de 

poort dicht en zal er aangebeld moeten worden. De poort zal automatisch sluiten. 

* We hebben een nieuwe leerkracht in ons team. In het derde leerjaar zal juf Karine 

samen met meester Dries de klas voor hun rekening nemen. 

* Ons nieuwe leerplan ZILL gaat dit jaar officieel van start! We werken er al 

verschillende jaren mee en stilletjes aan beginnen we het geheel onder de knie te 

krijgen. 



 
 

* Ons jaarthema dit schooljaar is  “Verrassend vreugdevol”! De herfstwandeling, de 

lessen en activiteiten, de speelplaats, … zullen in het teken staan van ons jaarthema.  

*We gaan in de loop van september opnieuw een aantal Chromebooks aanschaffen. 

Deze zullen ingezet worden in de verschillende klassen. 

*Als groene school willen we opnieuw extra aandacht besteden aan het verminderen 

van het afval op school en het proper houden van onze speelplaats. Daarom vragen 

we om de koeken van uw kind(eren) in een koekendoosje te stoppen zonder de 

verpakking. Gelieve ook de naam van uw kind op het doosje te schrijven. Indien 

de verpakking toch rond het koekje zit, vragen we aan de kinderen om deze in 

het koekendoosje te stoppen en mee naar huis te nemen. Ook boterhammen in 

een boterhammendoos en een hervulbare fles voor het water zijn gewenst.  

We staan klaar om er samen met jullie een fantastisch jaar van te maken.  

Nog een fijn nieuw schooljaar!! 

 

2. Infoavond en data oudercontacten 
U krijgt de gelegenheid om kennis te maken met de juf/ meester van uw kind. Hij/zij zal jullie 

de werking in de klas uitleggen en er is ruimte voor vragen. Meer info over de ouderavond 

met de data en de uren vinden jullie terug in een aparte brief (op papier en op Gimme). 

Dit schooljaar zullen de rapporten uitgedeeld worden op vrijdag 27 november, vrijdag 12 

maart en dinsdag 29 juni. 

De bijhorende oudercontacten gaan door, indien de kleurcodes voor Covid-19 dit 

toelaten op dinsdag 1 december 2020 en dinsdag 16 maart 2021. Het laatste oudercontact 

in juni is enkel op uitnodiging van de klasleerkracht. 

Voor de ouders van de kleuters is er een gezamenlijk oudercontact, indien dit kan door 

Covid-19, voorzien op dinsdag 1 december. In de week van 17 maart is er een individueel 

oudercontact.  

We willen u graag oproepen om niet tot een oudercontact te wachten als er problemen zijn. 

Best bespreekt u dit zo snel mogelijk met de juf of de meester.  

Zit u nog met vragen, wenst u een gesprek… Graag een telefoontje of een mailtje en we 

maken tijd voor u. 

3. Maximumfactuur en schooltoelagen 
De bijdragen voor de maximumfactuur vinden jullie hieronder terug. We vragen iedereen om 

het bedrag in drie keer te betalen per overschrijving. Een eerste overschrijving krijgen jullie 

begin september, de tweede in januari en de derde na de paasvakantie. Ouders krijgen 

driemaal per schooljaar een rekening. We zouden het op prijs stellen dat deze rekening op 

tijd en volledig betaald wordt. Administratief is het niet haalbaar om de maximumfactuur te 

splitsen voor kinderen van gescheiden ouders.  

 Voor de kleuters:  45 euro  =>  € 20   -   € 15   -   € 10 

 Voor het lager onderwijs:  90 euro  =>  € 30   -   € 30   -   € 30 



 
 

Voor de extra-muros activiteiten (de sneeuwklassen) wordt het bedrag verhoogd tot 445 euro 

voor  de volledige schoolloopbaan in de basisschool. 

Met het geld van de maximumfactuur kunnen we een gedeelte van de kosten voor 

educatieve uitstappen, sport- en cultuuractiviteiten, schoolzwemmen, schoolreizen en 

toneelvoorstellingen dragen. 

Voor jullie blijft er dan nog enkel de betaling van het turnshirt (€ 11,50).  

Mochten er nog vragen zijn over deze regelgeving, dan kunt u steeds terecht bij de directie. 

Gezinnen die in de afgelopen jaren een schooltoelage kregen, moeten geen nieuwe 

aanvraag indienen. Dit alles gebeurt automatisch d.m.v. het Groeipakket. Voor meer info, 

surf naar www.studietoelagen.be. 

 

4. Schoolreglement 
Eind vorig schooljaar brachten we enkele wijzigingen aan in het schoolreglement.  

Jullie werden hiervan op de hoogte gesteld in de nieuwsbrief van juni (zie Gimme). 

Het schoolreglement kunnen jullie nalezen op onze website: www.basisschool-domino-

genenbos.be. Je vindt er ook de huidige personeelslijst terug met de klasjes. 

5. Zwemmen voor het lager 
Elke donderdagvoormiddag gaan we opnieuw in twee groepen zwemmen. De kinderen van 

de eerste graad gaan wekelijks, de kinderen van de tweede en de derde graad gaan 

tweewekelijks. We starten met het 2e, 5e en 6e leerjaar op donderdag 3 september. Vanaf 10 

september zal ook het eerste leerjaar meegaan. De zwemdata per leerjaar vinden jullie terug 

op de activiteitenkalender.  

Door de coronamaatregelen zal het een beetje anders verlopen. De kleedkamers worden 

ontsmet na iedere groep en er zijn aparte in- en uitgangen aan het zwembad. 

6. Sport en cultuur 
Ook dit schooljaar besteden we opnieuw aandacht aan sport en cultuur. De activiteiten zullen 

per twee maanden aangekondigd worden in de activiteitenkalender. De activiteiten gaan 

door onder voorbehoud van de kleurcodes.  

7. Gezondheid 
De wet verbiedt dat wij medicatie toedienen aan de kinderen. 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om dit toch te doen. Deze 

vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, dat de juiste dosering 

en toedieningswijze bevat (document zie website: www.basisschool-domino-genenbos.be) 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

toedienen. Wel zullen de ouders of een ander opgegeven contactpersoon verwittigd worden 

en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de 

school een arts om hulp verzoeken.  

We hebben op school een gezondheidsplan. Zo drinken we enkel nog water (zonder 

smaakje). De kinderen gebruiken bij voorkeur een hervulbare fles die ze op school met 

kraantjeswater kunnen bijvullen.  

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


 
 

We vragen voor ons gezondheidsbeleid om iedere voormiddag fruit/ groenten of een 

boterham mee te geven met uw kind. In de namiddag mogen de kinderen een koek eten. 

Op woensdag 23 september starten we opnieuw met ‘Oog voor lekkers’ De kinderen 

krijgen dan net zoals vorig schooljaar een stuk fruit aangeleverd door Okay Lummen. Meer 

nieuws hierover binnenkort. Een team van schilouders zet zich opnieuw elke week hiervoor 

in. Het schilteam zoekt nog enkele vrijwilligers om de groep te 

versterken. Heb je interesse om iedere week of twee keer per maand te helpen dan mag 

je de school contacteren. Schillen van het fruit gebeurt op afstand van elkaar en met 

mondmasker en handschoenen.  

8. Schooluren 
We starten elke dag om 8.45 uur. De kinderen zijn welkom vanaf 8.30 uur.  
Niet eerder omdat er dan geen toezicht voorzien is! 
Op maandag is de school uit om 15.45 uur. Op dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.20 uur 
’s Middags is er pauze van 11.55 tot 13.00 uur. 
De kleuters zullen 10 minuten eerder buitenkomen dan hierboven vermeld.  
 
 

9. Praktische tips                                                             
Neem afscheid aan de poort.  
Maak er een goede gewoonte van uw kind steeds op tijd naar school te brengen.   
Dit is belangrijk voor een vlotte start elke morgen.  
Blijf niet staan aan de schoolpoort indien dit niet nodig is  
zodat er voldoende ruimte is voor alle ouders om veilig te 
wachten op hun kind. 
               
Mogen wij u er ook op wijzen dat u steeds goede afspraken maakt met ’t Sjamajeeke. 
Na de schooluren is er slechts 15 minuten opvang voorzien door de school. Daarna is de 
school niet meer verantwoordelijk voor uw kind. Kinderen die niet tijdig kunnen worden 
afgehaald, kunnen NIET terecht in de opvang door een reglement op de  
maximumcapaciteit. 

  
De afspraken rond traktaties bij verjaardagen bespreekt de juf/ meester met jullie tijdens de 
eerste infoavond. 
 
 

 10. Voor de veiligheid van onze kinderen.  
 Na de school wachten de kleuters aan de zwarte poort.  Als de kleuters hun  

(groot)ouders zien, krijgen ze van de juf  toestemming om te vertrekken. 

 Indien uw kleuter door iemand anders afgehaald wordt, dient dit gemeld te 

 worden aan de juf of de directie. 

De kinderen die met de fiets naar huis gaan, ook degenen die meefietsen met hun 

(groot)ouders,  blijven in de fietsrij wachten tot de juf met hen mee gaat tot aan het 

zebrapad. Op deze manier willen we het verlaten van de school veiliger maken. 

De parkeerplaats vóór de schoolpoort houden we autovrij. We gebruiken altijd de parking 

van de parochiezaal. 



 
 

De begeleiders van het tehuis “Den Heuvel” vragen om hun 5 voorbehouden 

parkeerplaatsen vrij te laten.  

We vragen aan alle ouders en grootouders om steeds allebei de 

schoolpoorten te sluiten. 

Vertel dit ook aan diegene die uw kind(eren) komt brengen of afhalen. 

11. Schoolverlaters 
Ouders die hun kinderen NIET komen afhalen (’s middags of ’s avonds) vullen bijgevoegd 

strookje in en geven het terug mee aan hun zoon/dochter. 

12. Oproep! 
Elk jaar verhogen de kosten voor onze school. Toch willen we niet inboeten aan comfort voor 

de kinderen. Daarom waarderen we het indien u het volgende zou willen meegeven met uw 

kind: 

- één doos papieren zakdoekjes per kind; 

- één grote bruine/zwarte vuilniszak voor restafval per gezin; 

- één doosje natte doekjes voor de 1e kleuterklas en de peuters. 

Alvast bedankt! 

 

Om te onthouden!  

Sponsorloop op vrijdag 18 september 2020 zonder (groot)ouders.  

Facultatieve verlofdag op maandag 28 september 2020 

Woensdag 11 november 2020 vrije dag 

Schoolfeest zal ook dit schooljaar niet doorgaan! 

Receptie KO3 en proclamatie LO6  op maandag 28 juni 2021 

 

 



 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

   

                                                                                                   september 2020 

SCHOOL ALLEEN VERLATEN 

 

Mijn kind ……………………………………………………………    van klas …………….. 

mag de school alleen verlaten. 

Handtekening ouder(s) ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
PAPIEREN VERSIE BRIEVEN I.P.V. DIGITALE VERSIE 

 

…….…………………………………………. ouder van  …………………………………………..  

(klas …………..) wenst een papieren versie van iedere brief i.p.v. een digitale versie. 

 

Handtekening ouder(s) ………………………………………………………………………. 

 



 
 

 

 

 

        
 Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2020-2021 

 

 
 

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

dinsdag 1 september 2020 

 
 

2. Vrije dagen van het eerste trimester. 
 

maandag 28 september 2020: lokale verlofdag (*) 
herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020 

woensdag 11 november 2020 (wapenstilstand) 

maandag 7 december 2020: pedagogische studiedag (*) 
 

        
3. Kerstvakantie 

 

van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 
 

 
4. Vrije dagen van het tweede trimester 

 
krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021 

woensdag 17 maart 2021: pedagogische studiedag (*) 

 
 

5. Paasvakantie: 
 

van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021 

 
 

6. Vrije dagen van het derde trimester 
 

donderdag 13 mei 2021 (O.H.-Hemelvaart) en vrijdag 14 mei 2021 (Brugdag) 

maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)  
maandag 7 juni 2021: lokale verlofdag (*)  

 
 

 
7. De zomervakantie begint op woensdag 30 juni 2021 om 11.55 uur. 

 

 
 

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


