
Beste ouders

Het schooljaar draait weer op volle toeren. Ondertussen heeft 
iedereen zijn draai weer gevonden en lijkt het wel of het nooit 
vakantie is geweest.

Ook de kinderen kwamen na een deugddoende vakantie weer fris en 
vrolijk naar de scholen.

Onze scholen zijn plaatsen waar kinderen elkaar ontmoeten en waar 
er vriendschappen opgebouwd worden.

Even belangrijk is het dat ook personeel, ouders en alle  externen er 
een plaats vinden waar het goed is om samen te komen.

Daar willen we elke dag opnieuw aan werken. 

Iedereen die op één of andere manier elke dag opnieuw zijn steentje 
bijdraagt is nodig om ook van De Kabass een warme en goed 
uitgebouwde scholengemeenschap te maken.

Anja Emmers
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Samenstelling scholengemeenschap De Kabass,

Kabass staat voor Katholieke basisscholen en stedelijke 
scholen. 

In het dialect verwijst een kabas naar een boekentas wat 
toch wel toepasselijk is voor onderwijs.

https://dekabass.be

Op de website kunnen jullie ook veel informatie vinden:

https://dekabass.be/


De Kabass bestaat uit twee verschillende besturen.

Bestuur LKB vzw bestaat uit 9 basisscholen 

    

Balu Hanekapstraat 8, 3920 Lommel 011/ 54 05 16 Directie Stijn Loenders

Boudewijnschool Einde 5, 3920 Lommel 011/ 54 46 76 Directie Guy Mariën

Den Heuvel Slinkerstraat 62, 3920 Lommel 011/ 54 02 58 Directie Ted Swimberghe

De Klimtoren Burgemeesterstraat 45, 3920 Lommel 011/ 64 03 18 Directie Katleen Hoekx

Kleuterschool De Speling Kloosterstraat 11,3920 Lommel 011/ 54 08 56 Directie Kim Hermans

Lagere school De Speling Kloosterstraat 7,3920 Lommel 011/ 54 42 24 Directie Stef Vanhoof

Lommel-West Godfried Bomanstraat 17,3920 Lommel 011/ 54 03 50 Directie Renke Bots

Sint-Jan Kerkweg 22,3920 Lommel 011/ 34 42 20 Directie Evy Stans

Eymardschool Oude Diestersebaan 5,3920 Lommel 011/ 54 03 25 Directie Veerle Davus

    

Bestuur stad Lommel bestaat uit 2 basisscholen
    

De Schommel Haardstraat 20,3920 Lommel 011/ 54 46 76 Directie Carine Dams          
Vervangend directie Sara Vander 
Mierde

‘t Stekske Luikersteenweg 447,3920 Lommel 011/ 64 23 77 Directie Gwenda Kuypers

    

 

De Kabass bestaat dus uit 11 scholen en twee besturen.

 



Zoals vorig schooljaar reeds verteld, zijn we binnen onze scholen rond 
zindelijkheid van onze peuters bezig. Huis van het Kind (Het Kompas) organiseert 
op woensdag 19 oktober van 17u tot 18u een lezing over dit thema. Wordt 
vervolgd…

Een koala, dat kennen we wel… Het is een buidelbeer, een buideldier, een dier 
dat zorg draagt voor zijn jongen, een grappig, verdraagzaam en aanhankelijk dier 
dat zich gemakkelijk hecht….

Maar vanaf vorig schooljaar denken we bij koala ook aan de toets voor onze 
5-jarige kleuters! Alle kleuters geboren in 2017 moeten komende periode 
namelijk een kleuterproof screening afleggen met doe-, zoek- en kiesopdrachten. 
Op deze manier krijgen we de luistervaardigheid van onze kleuters nog beter in 
beeld.



Typelessen

Ook dit schooljaar gaan we weer een stapje verder in de Digisprong.
Zo starten we in oktober met de eerste typelessen in het 4de leerjaar. Al onze scholen 
stappen mee in dit project.
Het is de bedoeling om de kinderen op een speelse manier vlot te leren typen.
Op deze manier geven we alle kinderen de kans om deze vaardigheid ook in te zetten bij 
het gebruik van de Chromebooks. 

Schermtijd

Ouders vinden het vaak moeilijk om met hun kind 
afspraken te maken over schermtijd. Met deze klik en 
print kunnen ze samen met hun jonge kind de afspraken 
inkleuren.

Klik op deze link om de affiche te vergroten: ⇒Kleurplaat⇐

https://assets.mediawijs.be/2022-05/medianest_kp_schermtijd.pdf
https://assets.mediawijs.be/2022-05/medianest_kp_schermtijd.pdf


•Alle personeelsleden van de scholengemeenschap de kans 
krijgen om deel te nemen aan een collegiale consultatie 
georganiseerd door onze aanvangsbegeleiders over 
verschillende thema’s in de maand november?

•We op “ de dag van de leerkracht” op 5 oktober een 
gezamenlijke pedagogische studiedag organiseerden voor al 
onze personeelsleden als dank voor hun dagelijkse inzet?

•We in veel van onze scholen kinderen van Oekraïne mogen 
verwelkomen en ook nog kinderen van het Parelstrand in een 
klasje op ‘t Stekske en De Klimtoren zitten?

•We op Den Heuvel, De Schommel en De Speling lager een 
nieuwe directeur mochten verwelkomen?

•Alle scholen op 5 of 6 december een pedagogische studiedag 
hebben vastgelegd zodat de kinderen Sinterklaas kunnen 
vieren?

Wist je dat : 



Enkele belangrijke datums.

Herfstvakantie : 31 oktober tot 4 november

Instapdatum  kleuters geboren t.e.m. 7 mei 2020 : 7 november

Wapenstilstand : 11 november



Wij wensen jullie een fijn en aangenaam schooljaar toe. 


