Basisschool Driehoeven
Driehoevenstraat 82
3600 Genk

Schooljaar 2012- 2013: september

H

Oudercontacten

Voor het tweede en vierde leerjaar op 13 september om 19u00.
Voor het eerste en derde
leerjaar op 18 september
om 19 uur.
Voor de kleuters op 19
september om 19u00
Voor het vijfde en zesde
leerjaar op 25 september
om 20u00.

et nieuwe schooljaar is weer begonnen. De boekentassen die wellicht al een tijdje klaar stonden, zijn al gebruikt. De nieuwe materialen en
boeken uitgedeeld. De kinderen hebben al intrek genomen in het klasje
van hun nieuwe juf of meester. Het vakantieritme zijn ze ongetwijfeld al
vergeten. Tijdig opstaan en op tijd naar bed zijn ze allicht al weer gewoon. We wensen alle kinderen een schitterend schooljaar en de ouders
een onbezorgd schooljaar. Niet iedereen kan en zal 90% halen. Dat hoeft
ook niet. Niet iedereen heeft evenveel talenten om te studeren mee gekregen. Maar iedereen heeft wel degelijk talenten die hij of zij naar best vermogen moet ontwikkelen. Laten we hopen dat de kinderen de resultaten
behalen die ze verdienen en presteren naar best vermogen. En laten we
vooral hopen dat ze graag naar school komen. Want wie iets graag doet,
doet het meestal goed.

Studietoelage

Mailtje

U kan ook dit schooljaar opnieuw een
aanvraag voor een
studietoelage indienen. Een studietoelage is een financiële
steun van de Vlaamse overheid bestemd
voor de kleuters en
de leerlingen van het
lager of secundair
onderwijs. U kan steeds op het secretariaat
van onze school terecht voor meer uitleg of
hulp bij het invullen van de formulieren.

Als het je niet lukt
om de juf of
meester van je
kind persoonlijk
te spreken en je
wil toch snel iets
melden, dan kan
dit via de site van onze school:
www.driehoeven.be
Als je dan naar contactformulier gaat en je
zoekt bij de rubriek ‘aan’ de naam van de
juf of meester, komt je mail rechtstreeks bij
de juf of meester terecht.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat
de aanvragen uiterlijk op 1 juni moeten binnen zijn.

Verlofdag in september

Sportdag

Het schooljaar is nog maar pas begonnen,
maar toch willen we al graag melden dat er
op 28 september een eerste verlofdag is.

Ook dit schooljaar zullen we weer een sportdag organiseren.
Die zal doorgaan op donderdag 27 september. Een dag
waarop we met zijn allen aan sport en spel doen. Met uitzondering van de kleinste kleuters (van Juf Christel, Greetje en
De leerlingen van het derde leerjaar brachten een bezoek
Nicole) zullen we dat dit jaar op verplaatsing doen. De leeraan de academie voor muziek, woord en dans te Genk. Ze
lingen van het 5de en 6de leerjaar trekken met de fiets naar
genoten van een spetterende show gebracht door meneer
Kelchterhoef waar ze die dag onder begeleiding allerlei actiDe Graaf en zijn gekke huishoudster. Nadien mochten de
leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten. Ze zon- viteiten (een soort survival) zullen doen.
De kleutertjes van juf Greet en de leerlingen van het 1ste en
gen o.l.v. een echt orkest en ze maakten kennis met allerhande muziekinstrumenten. Ook mochten ze voor even een 2de leerjaar gaan naar Bokrijk en doen daar een sprookjesechte acteur of actrice zijn. Kortom, het werd een fijne muzi- tocht en de speeltuin.
De leerlingen van het 3de en 4de doen het 'blote voeten pad'
sche namiddag.
in Zutendaal.

Leerlingen van het derde zagen
meneer De Graaf

Klasindeling en personeelsbezetting
Directie: Myrjam Vanroye
Secretariaat: juf Grazia en juf Nathalie
Kleuterschool:
2,5 en 3 jarigen: juf Christel en juf Greetje
3 en 4 jarigen: juf Nicole
5 jarigen: juf Greet
ZORG leerkracht: juf Mia
Lich. Opv.: juf Christel
Kinderverzorgster: juf Mimi
Lagere school:
1ste lj.: juf Els
2de lj.: juf Veerle
3de lj.: juf Ilse
3de lj.: juf Liliane
4de lj.: meester Peter
5de lj.: meester Freddy en meester Danny
6de lj.: juf Ilse
GOK-leerkrachten: meester Danny
Zorg– en taakleerkracht: juf Reinhilde
Lich. Opv.: meester Wouter
Godsdienst: juf Christiane en juf Luciana
ICT-coördinator en preventieadviseur: meester Freddy

Prijzen
Bij het begin van het schooljaar wordt er vaak gevraagd naar de
prijzen van sommige dingen. We geven ze daarom hier eventjes
op een rijtje:
Badmuts

02 euro

Turn-T-shirt

10 euro

Turnbroekje

08 euro

Eén zwembeurt

02 euro

Drinkbus (Gus)

02 euro

Brooddoos (Toos)

0.50 euro

Bibliobus
Ongeveer één keer per
maand brengt de bibliobus een bezoek aan
onze school. De kinderen kunnen dan leesboeken inruilen. Draag
zorg voor de uitgeleende boeken !

18 september

05 februari

08 oktober

12 maart

20 november

15 april

08 januari

21 mei

Zwemmen

Fietscontrole

Door de nieuwe schooluren hebben we ook de zwemuren moeten aanpassen. Zo gaan we dit schooljaar niet
meer op donderdagnamiddag zwemmen, maar op
DINSDAGVOORMIDDAG. Het zwemmen start opnieuw
vanaf 11 september. Eerst zullen de kinderen van het
vierde en zesde leerjaar aan de beurt zijn. Zij zullen
twaalf keer na elkaar gaan zwemmen. Hun laatste
zwembeurt is gepland op 4 december.
Daarna (vanaf 11 december) is het de beurt aan de leerlingen van het eerste en derde leerjaar. Na hun twaalf
beurten (dat is vanaf 26 maart) komen de leerlingen van
het tweede en vijfde leerjaar aan de beurt.

Op maandag 17 september komt de politie een preventieve fietscontrole doen. Het zou tof zijn mochten er die dag heel wat kinderen met de
fiets naar school komen. Zo kunnen ze er zeker van zijn of hun fiets al
dan niet in orde is en aan de wettelijke vereisten voldoet. Voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar toch wel belangrijk vermits zij
een week later met de fiets naar Kelchterhoef zullen rijden waar ze
zullen deelnemen aan een survival (sportdag).
Trouwens de kinderen kunnen er een prijs mee winnen indien we als
verkeersveiligste school van België worden uitgeroepen. Daarvoor
wordt er niet alleen gekeken naar het in orde zijn van de fietsen maar
ook of de kinderen naar school komen met een fluovestje en/of een
fietshelm !

10 sept

Bezoek van het derde leerjaar aan de academie voor muziek, woord en dans

11 sept

Zwemmen voor het vierde en zesde leerjaar

13 sept

Klassikaal oudercontact voor het tweede en vierde leerjaar (19u00)

17 sept

Fietscontrole

18 sept

Bibliotruck
Zwemmen voor het vierde en zesde leerjaar
Klassikaal oudercontact eerste en derde leerjaar (19u00)

19 sept

Klassikaal oudercontact voor de kleuterschool (19u00)

21 sept

Rondrit door Genk

25 sept

Zwemmen voor het vierde en zesde leerjaar
Klassikaal oudercontact vijfde en zesde leerjaar (20u00)

27 sept

Sportdag

28 sept

Verlofdag

