
Vrije Basisschool  ‘Broederschool ‘   
Schabartstraat  10       3600 Genk 

   info @ broederschool  -  genk . be 
      : (089) 35 24 81 - (089) 35 28 81 - : (089) 51 42 52  

 

                        Brief voor de gezinsoudsten 

Weekprogramma van 10 tot en met 14 december 2012 

 

Sinds vorige week zijn we gestart met de jaarlijkse inzamelactie van Sint-Vincentius. De Sint-

Vincentiusvereniging helpt de kansarme gezinnen in Genk met o.a. voedselpakketten.  Conserven, 

suiker, koffie, confituur, olie, smeerkaas, rijst, koekjes, choco, siroop, wafels … zijn van harte 

welkom.  Maar ook pampers, zeep, tandpasta, waspoeder, afwasproducten dweilen, … kunnen 

deze mensen zeker gebruiken.  Meer uitleg vindt u in de bijgevoegde brief. 

 

 Dinsdag 11 december ‘12 

o 4A/B: Geen zwemmen! Het zwembad is dicht voor onderhoudswerken. We pikken 

terug aan met het zwemmen op dinsdag 8 januari 2013. 

o 2° en 3°: ‘Multi move’ van 15u45 tot 17u. 

o 6A: Een vrijwilliger van Sobriëtas (preventie en bestrijding van alcoholisme en 

andere verslavingen) brengt een preventieles over alcohol- en drugsverslaving.  

 

 Donderdag 13 december ‘12 

o 4A/B: Schaatspret op de Grote markt van 13.00 tot 14.00 uur. 

o 1A: Medisch schooltoezicht (op school). 

 

    Vrijdag 14 december ‘12 

o 3A/B en 6A/B: Schaatspret op de Grote Markt van 14.00 tot 15.00 uur. 

o 6B: Een vrijwilliger van Sobriëtas brengt een preventieles over alcohol- en 

drugsverslaving.  

 

Ouders kunnen nog steeds een aanvraag doen voor een studietoelage voor hun kin(eren). Volgens 

de Vlaamse Overheid zijn er meer mensen die in aanmerking hiervoor komen dan ze vermoeden. U 

kan zich hiervoor wenden tot onze scholengemeenschap De Speling, Jaarbeurslaan 2, 3600 Genk. 

Tel.: 089 35 20 44. Vergeet niet uw identiteitskaart (en uw pincode) en uw aanslagbiljet 

(belastingen) 2011 mee te nemen.          

 

Prijsvraag vernieuwde website : www.broederschool-genk.be 

Vraag : ‘Welke zin werd in het rood gedrukt en geel gemarkeerd op blz. 69 van het 
schoolreglement ?’    (zoek het antwoord op de vernieuwde website) 

 

Schiftingsvraag : Op welke datum en welk uur komt het twintigste juiste antwoord binnen op 
info@broederschool-genk.be ? 
 
Prijs : mini-stereoketen 
De wedstrijd start op 7 december en wordt afgesloten op 21 december 15.30 u. 

                                                                                               

Met vriendelijke groeten, 

 

De directeur en het leerkrachtenteam 
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