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Het is ‘druk’ op de Broederschool!

We willen graag even terugblikken 

naar de voorbije maanden omdat er 

toch enkele heel leuke initiatieven 

plaatsvonden op onze school. Zo is er 

in de eerste plaats het optreden van  

onze leerlingen van het 4de leerjaar in 

de wandelgangen van Winkelcentrum 

2. Onder leiding van onze juf ‘Drama’, 

juf Annick, hadden de kinderen zich 

tijdens haar lessen gesmeten in het 

creatief brengen van een aantal leuke 

kerstgedichtjes. De leerlingen van 4A 

speelden voormiddag en de kinderen 

van 4B namiddag. Zij brachten daar 

op voortreffelijke wijze de 

ingestudeerde gedichtjes en mochten 

een  gul  applaus van de toeschouwers 

ontvangen.  

We kregen 

een dankbriefje 

van de ‘Vrienden 

van Vincentius’. 

Zij willen de 

school bedanken 

voor onze 

deelname aan de 

actie ‘Week van 

de armoede’. Ze 

mochten dit jaar maar liefst 21 

bomvolle manden met droge voeding 

ophalen in onze school! In totaal 

werden méér dan 300 manden 

opgehaald bij alle deelnemende 

scholen van Genk en Zutendaal. Dit 

betekent dat zij gedurende ongeveer 

twee maanden een voedselpakket 

kunnen uitreiken aan hun klanten. Bij 

deze willen zij hun oprechte dank 

betuigen aan directie, leerkrachten 

en ouders voor onze gulle 

ondersteuning! 

De gedichtendag op vrijdag 1 

februari was een dag vol poëzie. De 

kinderen van het 1ste leerjaar vochten 

een echte ‘poëziebattle’ uit in een 

boksring in de turnzaal. De juffen 
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speelden coaches en trainsters die 

hun leerlingen op tijd kwamen 

oppeppen en met de handdoek 

‘toewaaieren.’ Juf Annick 

presenteerde de ‘battle’ met veel 

branie. Het thema was dit jaar 

muziek, dus werden de gedichten 

afgewisseld met liedjes gebracht 

door het 3de leerjaar (wasbeerlied), 

en het 5de en het 6de leerjaar (‘Ik zie 

het in jou’). De stoere binken en 

dames van het 4de brachten dan weer 

pittige ‘raps’. Na de speeltijd 

brachten de kinderen van de tweede 

klas hun ‘Marionettengedichten’ op de 

trappen van elk gebouw. Zelfs op de 

toiletjes werden de kinderen 

geconfronteerd met poëzie. De 

kinderen van het 6de leerjaar hadden 

leuke rijmgedichtjes gehangen op de 

WC-deuren waarin rijmwoorden 

waren weggelaten. In de turnzaal 

werden mooie gedichten uit zowat 

elke klas tentoongesteld. Weer een 

supercreatieve dag om niet snel te 

vergeten! 

Van 1 tot 8 

februari vindt de  

week tegen pes-

ten plaats. Op 

onze school gaat 

dit nooit onge-

merkt voorbij. 

Ook de ‘Move 

tegen pesten’ van 

Brahim en Ket-

netwrapster Charlotte zijn weer van 

de partij. In de klas zullen er in die 

week ook activiteiten plaatsvinden om 

kinderen er attent op te maken dat 

pesten niet getolereerd wordt op 

onze school. 

Zoals alle jaren doen we met de 

kinderen van de lagere school en de 

grootste kleuters weer mee aan de 

carnavalstoet in het centrum van 

Genk, die dit jaar plaatsvindt op 

vrijdag 8 februari 2013. In totaal 

zullen we met meer dan 3000 

kinderen  weer wat kleur en stemming 

brengen in onze stad. Je kan ons 

bewonderen vanaf 13.30 uur in de 

buurt van de Centrumlaan, het 

Stadsplein, de Markt, de 

Stationsstraat, de Rootenstraat en 

de Molenstraat.  

De leerlingen 

van de 6de klas 

konden zich 

weer onder-

scheiden op 

sportief ge-

bied. Tijdens 

het netbaltor-

nooi kroonden 

zowel de jongens als de meisjes zich 

kampioen in hun reeks. Proficiat! 

Op woensdag 20 februari is het 

‘Dikketruiendag’. We willen dit jaar 

als MOS-school graag de ‘groene vlag’ 

halen en dus zullen 

wij  die dag volledig 

stellen in het kader 

van de ‘Opwarming 

van de aarde’. We 

willen die dag zo veel 

mogelijk oude truien 

verzamelen, maar 

daar krijgen jullie nog meer uitleg 

over. De verwarming zal die dag 

uiteraard een graadje lager staan! 


