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

 

 

Weekprogramma van 22 tot en met 26 oktober 2012 

 
 Dinsdag 23 oktober ‘12 

o 4A/B: zwemmen 

o De leerlingen van het 1ste leerjaar gaan op leeruitstap bij de tandarts. 

o 2° en 3°: Multi move’ van 15u45 tot 16u45 

o De ouders van de kinderen van het eerste leerjaar worden uitgenodigd voor 

Overstap deel 2, in het klasje van juf Lien om 20.00 uur. 

 

 Woensdag 24 oktober ‘12 

o ’s Middags, meteen na schooltijd, zullen de kleuterjuffen en  meester Kris  cake 

en chocomelk verkopen ten voordele van ons missieproject Oikia.  

Zowel cake als chocomelk kosten € 1. 

 

 Donderdag 25 oktober ‘12 

o De ouders zijn van 13 uur tot 16 uur welkom in de eetzaal van onze school voor 

het invullen van de formulieren voor het aanvragen van een studietoelage. Vergeet 

niet op de nodige documenten mee te brengen (zie uitnodiging).  Opgelet, deze 

aanvraag zal op school enkel die dag ingevuld worden onder begeleiding. 

 

 Vrijdag 26 oktober ‘12 

o De leerlingen van het vierde leerjaar gaan namiddag naar de film in Euroscoop 

Genk. 

o In het kader van “Sing for the climate” gaan onze kinderen om 15.30 u een 

prachtig lied zingen op de speelplaats. Alle ouders zijn van harte welkom ! 

 

Offerfeest: Op donderdag 25 of 26 oktober wordt het offerfeest in de Islamitische 

gemeenschap gevierd.  Omdat dit een door de grondwet erkende feestdag is mag men  - 

naargelang zijn afkomst – één van beide dagen gewettigd afwezig zijn. Op woensdag 24 oktober 

krijgen de kinderen hiervoor een briefje mee naar huis met de nodige info. 

 

Noot: Beste ouders, mogen we jullie er nog eens aan herinneren dat alle brieven die aan uw 

kinderen worden meegegeven ook terug te vinden zijn op onze website in PDF-formaat. U kan ze 

desnoods langs deze weg opnieuw afprinten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De directeur en het leerkrachtenteam 
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