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NIEUWSBRIEF  juni 2022 
 

Beste ouders 
 
Het schooljaar 2021 - 2022 loopt ten einde. Tijd voor onze laatste nieuwsbrief van het schooljaar! 
 
Dankjewel!  
 
Dankjewel voor jullie bijdragen dit schooljaar bij de verschillende activiteiten en acties die we 
organiseerden. Met de centjes kunnen we heel wat extra realiseren en aankopen voor de kinderen: 
zoals de springkastelen voor de Fundag, aankoop van didactisch materiaal en speelgoed in de 
verschillende klasjes, … 
Dankjewel aan iedereen om de rosse centjes uit quarantaine te halen. Met het opgehaalde kleingeld 
steunden we Kom op tegen kanker. 
Dankjewel voor de centjes voor het goede doel ‘De Kleine Prins’. We hadden dit schooljaar een 
beperkte actie door de coronamaatregelen. Maar deze bracht toch nog 637 euro op. 
Dankjewel aan alle ouders die dit schooljaar geholpen hebben als vrijwilliger om te rijden, om fruit 
te schillen, helpers bij het schoolfeest, … 
Dankjewel aan de leden van het oudercomité en de schoolraad! 
Het is dankzij jullie hulp dat we op school zoveel kunnen realiseren. We zorgen er samen voor dat 
de periode in Domino Genenbos voor ieder van onze kinderen een fijne periode is waar ze heel wat 
leren en plezier beleven! 
We wensen jullie allemaal een superleuke, zonnige vakantie toe! 
 
 
Wijzigingen schoolreglement! 
 
Er zijn enkele, vooral wettelijke wijzigingen, doorgevoerd in het schoolreglement. (zie website) 
We bezorgden jullie onlangs een brief op papier. 
Mag ik jullie vragen om deze ingevuld en ondertekend terug te bezorgen, ten laatste op dinsdag 
28 juni 2022. 
 
 
Inschrijvingen en kijkmoment 
 
Inschrijven van nieuwe leerlingen kan op werkdagen van donderdag 1 juli tot en met dinsdag 5 juli 
en van 22 augustus tot en met 30 augustus (tussen 10.00 uur en 15.00 uur)  of op een ander uur 
na afspraak met de directeur (carine.goossens@vbs-genenbos.be). 
Voor de peuterklas zijn er nog 2 plekjes vrij (geboortejaar 2020). 
 
Kijkdag lager en inschrijving: zaterdag 27/08 van 10.00 – 12.00 uur. 
Kijkmoment en info voor de instappers (peuters) die starten op 1 september en op 11 
november (na Allerheiligen): zaterdag 27/08 van 10.00 – 11.00 uur. 
 
 
Kijkdag voor instapmomenten later in het schooljaar: 
- Donderdag 22 december 2022 voor de instappers van Kerst, 1 februari en Krokus (16  - 17 uur) 
- Donderdag 30 maart 2023 voor de instappers van Pasen en OLH Hemelvaart (16 – 17 uur) 
Meer info volgt enkele weken voor het kijkmoment via mail. 
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Schooljaar 2022 - 2023 
 
Op donderdag 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), cash mee te brengen. 
We starten met onze zwemlessen op donderdag 8 september. 
 
Begin september voorzien de leerkrachten een klassikale ouderavond. 
Klassikaal oudercontact voor de kleuterafdeling : dinsdag 6 september 2022 
       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 8 september 2022 

1e en 3e graad lager van 18.30 uur – 19.30 uur 
 

        
Leerkrachten volgend schooljaar 
 
Hieronder vinden jullie de naam van de leerkracht van jullie kinderen voor volgend schooljaar.  
 
Peuterklas:        juf Tanja 
Eerste kleuterklas (2 klassen):   juf Kathleen en juf Lisa 
Tweede kleuterklas:       juf Caroline en juf Lotte 
Derde kleuterklas:       juf Haike 
Ondersteuning/zorg kleuters/… juf Anne en juf Lotte 
 
1e leerjaar: (2 klassen):      juf Eline en juf Hannelore 
2e leerjaar:                              juf Annick 
3e leerjaar:                              juf Karine en meester Tone 
4e leerjaar:                              juf Hanne 
5e leerjaar:        juf Dorien 
6e leerjaar:       juf Wendy 
Ondersteuning, …:       meester Tone, juf Nathalie en juf Zjilte. 
Zorgleerkracht:      juf Sophie 
Turnleerkracht:       meester Joost 
 
Kunstkuur – projecten:  De wereldboom van Lummen/ Speuren...met Domino en reizen 
door de tijd...." 
 
De komende drie schooljaren zullen we voor muzische vorming samenwerken met de academie van 
Heusden voor beeld en de academie van Beringen voor woord, dans en muziek. Het wordt een intense 
samenwerking waarbij de leerkrachten van onze school de muzische lesjes geven samen met de 
leerkrachten van de academie. 
Meer info over het project waarbij de kinderen Lummen gaan verkennen, terug gaan in de tijd, … 
krijgen jullie bij de start van het nieuwe schooljaar. 
De kinderen en jullie krijgen een opwarmertje op de eerste schooldag en tijdens onze jaarlijkse 
sponsorloop. 
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Aankopen schoolgerief 2022 - 2023 
 

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 

2 doosjes (vb. koekendoosjes) - 

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 bij het schoolfeest, de frietjesdag, de Urban Run, … Dankjewel voor 
jullie inzet voor alle kinderen op onze school! 
Ieder jaar zijn we op zoek naar nieuwe leden voor het oudercomité. 
Willen jullie  samen met een enthousiast team mee zorgen voor een aantal leuke activiteiten, zien 
jullie het zitten om een 5-tal keren per schooljaar samen te zitten op een avond, …? 
Dan kijkt het oudercomité heel graag uit naar jullie als nieuw lid.  
Wie interesse heeft, mag me een mailtje sturen ( carine.goossens@vbs-genenbos.be) Ik bezorg dit 
dan aan de voorzitter, Bart Bosmans. Ook op de ouderavond in september kunnen jullie je 
persoonlijk aanmelden bij hen. 
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Wist je dat … 
 

- we in het lager volgend schooljaar van start gaan met de nieuwe WO-methode 
WOUW. Deze gloednieuwe interactieve methode gaat de kinderen nog meer 
uitdagen in het verkennen van de wereld om hen heen; 

- we extra chromebooks aanschaffen waardoor we nog meer kunnen inzetten op het 
digitaal inoefenen van de leerstof; Voor het 5e en het 6e leerjaar voorzien we voor 
ieder kind een toestel (digisprong). Daarnaast komen er extra toestellen zodat ook de 
lagere klassen meer toestellen ter beschikking hebben; 

- er volgend schooljaar na de schooluren opnieuw lessen georganiseerd worden van 
Typ 10 voor de kinderen van het 4e t/m het 6e leerjaar. Meer info volgt in september. 

- we opnieuw in alle klassen uren ondersteuning kunnen aanbieden; 
- de verdeling van de ondersteuningsuren in september gemaakt  wordt afhankelijk 

van het aantal leerlingen in iedere klas; 
- de eerste kleuterklas gesplitst gaat worden; 
- het eerste leerjaar grotendeels gesplitst wordt; 
- de kinderen iedere dag genieten van het ravotten op onze mooie groene speelweide; 
- we regelmatig kleertjes meegeven aan kindjes die een ongelukje hadden op school 

en deze niet steeds terugkrijgen waardoor we een beetje door onze voorraad zitten. 
Daarom een oproep om de meegekregen kledij/ ondergoed zo snel mogelijk 
gewassen terug mee te geven met je kind. 

 
 

 

Datum om te onthouden!  
 
Sponsorloop op vrijdag 16 september 2022 
 
 
Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2022 - 2023 ( zie andere bijlage) 
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