
 

vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’  -   Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25    3600 Genk                                                         
Lid van vzw. ‘De Speling’   Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk           -          www . broederschool – genk . be 

KIS-project 4de leerjaar van ma. 18/03 tot vr. 22/03/2013 

 

Beste ouders, 

 

Jullie hoorden vast al wel van jullie kinderen dat we volgende week op bezoek gaan in het 

woon- en zorgcentrum Residentie Prinsenpark. Tijdens de week van maandag 18 maart 2013 

en vrijdag 22 maart 2013 zullen leerlingen van het 4de leerjaar - in afwisselende groepen – 

activiteiten volgen en opzetten met senioren of personeelsleden van het  Prinsenpark. 

Voorafgaand aan dit bezoek werden er ook al voorbereidende activiteiten ontplooid. Zo kregen 

20 senioren het peterschap toegewezen van twee kinderen uit het vierde leerjaar van onze 

school. Tijdens de maand december stuurden de kinderen al een kerstkaartje en in januari een 

briefje naar hun peter of meter waarin ze zichzelf voorstelden en een foto meestuurden. 

Al vrij snel reageerden de senioren met een briefje naar hun petekinderen. De senioren krijgen 

op hun verjaardag een wenskaartje van hun petekind. Op dinsdag 14 mei in de namiddag  

brengen de leerlingen tenslotte nog een ‘verrassingsbezoek’. Ze zullen dan een kadertje 

afgeven met een foto die tijdens de ‘KIS-dagen’ gemaakt is. 

KIS staat voor ‘Kinderen in Interactie met Senioren’ 

Wat gaan de kinderen nu allemaal doen in het Prinsenpark? Het 4de leerjaar B zal op maandag 

(hele dag) en dinsdagvoormiddag in het zorgcentrum zijn. 4A op woensdag en donderdag. 

Vrijdagnamiddag zijn beide 4de leerjaren op post.  De leerlingen zullen onder meer een 

rondleiding krijgen in het Prinsenpark, een interview afnemen van hun meter/peter, zij nemen 

deel aan een turnles met de senioren, ze volgen een personeelslid (naar keuze) bij zijn/haar 

dagelijkse bezigheden, ze krijgen een les ‘rolstoelinitiatie’ en leren wat het is om met een 

beperking door het leven te gaan. Ze gaan samen met de senioren kienen, knutselen of quizzen 

en zorgen voor de animatie op vrijdagnamiddag. 

Het zou kunnen dat de kinderen maandag (4B), woensdag (4A), donderdag (4A) en vrijdag (4A 

& 4B) een klein beetje te laat terug zullen zijn op school. Mogen we jullie, beste ouders een 

beetje om begrip vragen indien dit het geval zou zijn. 

 

Met de beste groeten, 

 

De directeur, de meesters en de juf van het 4de leerjaar. 


