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Het schooljaar raast voorbij als een trein en de eerste vakantie staat al voor de 

deur. We gaan nu echt de herfst in en werken naar het einde van het toe. 

Toch wil ik nog even stilstaan bij het begin van dit schooljaar. Onze ouderraad 

bestond de afgelopen 2 jaren uit dezelfde 30 hardwerkende en meedenkende  

gezinnen. Twee jaar lang lukte het ons niet om nieuwe leden aan te trekken terwijl 

er wel jaarlijks leden ‘afzwaaiden’, ofwel omdat hun kinderen richting middelbaar 

onderwijs trokken ofwel omdat ze er omwille van uiteenlopende redenen ermee 

stopten. Daarom was het hoog tijd om in actie te schieten! Na wat denkwerk 

kwamen we tot het besluit dat als de ouders niet naar ons toekwamen, wij naar de 

ouders zouden moeten trekken. En zo gezegd, zo gedaan. De hele maand 

september schuimden we alle klassikale oudercontactavonden van de kleinste 

kleuterklassen tot en met het derde leerjaar af. Overal gingen we ons voorstellen, 

lieten we foto’s zien en vertelden we wie we zijn en wat we doen. Natuurlijk 

maakten we ook tijd voor het reclamepraatje ... het werven van nieuwe leden. 

Dit alles wierp wel degelijk zijn vruchten af! Maar liefst 12 nieuwe ouderraadleden 

hebben zich aangemeld. De ene wat aarzelend, de andere vol enthousiasme en 

nieuwe ideeën, maar allemaal evenzeer van harte welkom! We zijn oprecht blij 

met deze nieuwe lichting en hopen dat ze vele jaren zullen meedraaien binnen het 

ouderraadteam. Nieuwe leden zijn en blijven trouwens nog steeds welkom. Het 

enige wat u nu nog hoeft te doen, is een facebookberichtje of mailtje te sturen of 

een van onze leden even aan te spreken. 

Binnen het bestaande ouderraadteam is er ook wat gaande. We besloten om ons 

kernteam uit te breiden van 4 naar 6 leden. Dit om de grote groep ouderraadleden 

zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze nieuwe kernleden brachten nieuwe ideeën 

aan en daarom hebben we onze kalender een beetje omgegooid. Geen eetdag dit 

najaar. Die schuiven we op naar het voorjaar van 2016. Echter wel een 

griezelwandeling. Hopelijk bent u er ondertussen een beetje van bekomen? Het 

uitgebreide verslag van deze avond  vindt u een beetje verderop in dit 

Boxlettertje. 

Ondertussen werken we hard verder. Alle  ouderraadactiviteiten moeten worden 

voorbereid, we denken mee met de school in onze vergaderingen en overleggen 

over het reilen en zeilen. Een kalender van onze activiteiten staat op onze website, 

maar aan de achterkant van deze editie lijsten we alle activiteiten even voor u op. 

Eén activiteit wil ik echter heel speciaal vermelden en dit enkel en alleen omdat ik 

er tot nu toe al bijna wekelijks  over word aangesproken... ”Ligt de datum van de 

fuif al vast?” “Wanneer is de fuif?” Ik kan u geruststellen ... ook dat team is al 

volop bezig! Kruis 27 februari alvast aan in uw agenda, want dan toveren we de 

turnzaal weer om tot de meest foute fuifzaal van Boxberg en omstreken! Hou 

zeker en vast het Boxlettertje in de gaten voor alle info over de kaartenverkoop.  

Ik wens u tot slot graag een fijne vakantie toe. Veel herfstbladeren, gezellige 

avonden en niet te veel regen (alleszins totdat het afdak er terug staat)! 

Nathalie Delsaer 
Voorzitter 
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Boxlettertje is een uitgave van de ouderraad van de Katholieke Basisschool Boxbergheide en telt vier edities. Boxlettertje is teamwork. Je vindt de  

hele ploeg op www.ouderraadboxbergheide.be. Verantw. uitgever: Nathalie Delsaer, voorzitter ouderraad, p.a. Boxbergstraat 1, 3600 Genk 

Boxbergheide: R.I.P. 

  info@ouderraadboxbergheide.be 

 www.ouderraadboxbergheide.be 

 www.bsboxbergheide.be 

  www.facebook.be/ouderraadboxbergheide 

  www.facebook.be/basisschoolboxbergheide 

  besloten facebookgroep : ouders basisschool Boxbergheide 

OUDERRAAD 

24 oktober 2015 – Klokslag 17u. De avondschemer luidde binnen onze bebouwde heidekom het 
spookuur in. Eens iets anders dan middernacht. Een ijzige wind rond onze oren misten we. Gelukkig.  
Een heerlijke avondtemperatuur bracht zo'n 350 dappere zielen op griezelpad.  
Allé, dapper: dàchten ze. 
 
Bangelijke harten betraden monsterlijke straten via de huispoort en kartonnen deurmat van 2 
toplelijk en verloren ronddolende zielen. Na intens voetengeveeg, bleek het vanaf dan vaak best 
lastig te geloven wat ogen vertelden. Smalle streepjes bos deden zombies uit de dood verrijzen. Een 

duistere figuur met loeiende kettingzaag achtervolgde onschuldige 
overlevenden. Een oogverblindend verschrikkelijke heks deelde giftige 
appels uit in de hoop dat ze - als enige overlevende – dan toch nog zou 
scoren op de Miss World. Een gigantische vogelspin bleek geen 8 poten 
meer te bezitten maar racete dankzij 'n 4x4 wielaandrijving doorheen 
De Vroente. 
 
Die avond bleek Boxbergheide zelfs 1 straat rijker: de Griezelstraat. Een 
kaarsjespad lichtte de weg naar het einde van de tunnel, waar 

kinderskeletten met hun rammelende botten 'n heerlijk drumspel 
brachten. Soep warmde er kille blikken op en spoken vlogen er 
als afsluiter met snoepjes rond de oren. 
 
Verrassend veel Boxbergbewoners sierden hun stekje duivels 
knap en maakten onze Ouderraad – Halloweenwandeling 
betoverd mooi. Straatverlichting werd gedooft en duisternis 
ontfermde zich over  vertrouwde straten. De magie van de 
avond versterkte het schrikeffect en bracht sommigen toch wel naar een ander universum. Of de pop
-up kerkhoven, de akelige lichteffecten op onze huizen of de jenever hier voor een aantal 
bezemstokken tussenzaten? Geen idee. Maar het mocht duidelijk zijn dat  deelnemers hun moed 
aardig verzamelden met drank en lekkers. Velen deden een wanhoopssprintje naar de vuurspuwende 
eindact. Op naar geslepen keukenmessen, die het spekvettige avondmaal lekker deden smaken. 
 
Veilig wandelen?  Hmm, … We hebben het ooit anders gekend. Wie deze avond overleefde: komt ie 
ooit nog terug? Een Akelig vraagstuk. Die nacht zou er op onze wijk in ieder geval niet rustig 
geslapen worden: verbaasde blikken en vragen zullen in vele hoofden lang blijven verder spoken. 
 
Adembenemend waren eigenlijk vooral jullie, lieve mensen. Een Groot applaus voor jullie talrijke en 
verkleedde opkomst. Dankzij jullie werd deze eerste editie indrukwekkend bangelijk. We kijken al uit  

naar het avontuur dat in 2016 onze voeten zal verwennen!  
En ó ja: nieuwsgierig naar wat ons duistere openluchtspektakel bracht? 
www.ouderraadboxbergheide.be 
 
De Ouderraad: team Griezelwandeling 

http://www.ouderraadboxbergheide.be/
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NIEUWE KRACHTEN in de LAGERE SCHOOL. 
 

Meester Johan staat deels in voor de lessen LO en deels is hij onze leerkracht media. In het 4de 
leerjaar vervangt juf Eline juf Colette, die we van harte feliciteren met haar pensioen! Meester 
Wouter heeft een duobaan met juf Veerle in 4C. Juf Lissy en juf Sarah staan samen in voor het 
klasje in het 2de leerjaar. Juf Sarah is juf van de Sint-Martinusschool en is het volledige schooljaar 
aan onze school toegewezen. Doel van dit project is dat leerkrachten van elkaar iets opsteken en zo 
samen sterker op de klasvloer staan. Het geheel kadert onder het M-decreet en heet 'de pre-
waarborgregeling'(*). 
 
GROOTOUDERDAG 3-jarigen. Donderdag 22/10 traden de kleuters voor hun grootouders op met 
als thema het sprookje 'Frozen'. De zaal zat afgeladen vol en de opa's en oma's genoten met volle 
teugen van deze namiddag. 
 
BOUWPLANNEN. De werken voor het nieuwe afdak zijn gestart. Eerst wordt een stevige fundering 
gestort. Daarop wordt het nieuwe afdak geplaatst. Bedoeling is om later eventueel lokalen op het 
afdak te bouwen. 
 
SINTERKLAAS. De goede man bezoekt ons op maandag 30/11. Zo benieuwd wat hij deze keer voor 

ons in petto heeft. 
 
EXTRA DAGJE VRIJ. Woensdag 25/11 hebben onze kinderen een extra dagje vrij. 
Leerkrachten hebben dan een studiedag met als thema 'TOP-spel'. De kids van de lagere 
school zullen hier zeker nog van horen! 
 
KERST.  Met Kerstmis organiseren we weer een inzamelactie voor de kansarmen in Genk. 
De vakantie start vrijdag 18/12 om 15u. 

 
Piet Anthonissen 
Directie 

LEERKRACHT I.D. 

Meester Piet aan het woord 

Chip-info: 

 

Mijn favoriete frituurbestelling: 

Sitostick 

Slaaptijd:  

ik ga naar bed om 23u00  

Mijn lievelingsdier: een hond 

Mijn favoriete vakantiebestemming:  

Spanje  

Mijn hobby’s: lezen, feesten & luieren. 

Mijn lievelingswinkel: 

Zalando :-) 

Mijn favorite website: juflisette.nl 

Als ik kon toveren dan: zou ik in elke dag wat uurtjes bij toveren  

Mijn taken op school: klasjuf en taalcoach 

Naam/voornaam:  Delsaer Patricia 

   
Woonplaats:   

 
 

Geslacht:  

 
 

 
     Genk 

 
 

 
     V 

 
 

 
Geboortedatum: 

 
 

 
     08/02/1973 

Startdatum op BS-Boxbergheide: 
     1995  

Taken op school:      Leerkracht in klas 2C en taalcoach lagere school  

(*) Een leerkracht van het gewoon basisonderwijs vormt samen met een personeelslid uit het 
buitengewoon basisonderwijs een co-team.  Als gelijkwaardige partners delen ze de 
verantwoordelijkheid van een klas van het gewoon basisonderwijs.  Doel: een krachtige leeromgeving 
voor alle leerlingen creëren. 



4 

 

Kalender 

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

Klassen & leerkrachten: wie & waar ? 

 
Op dit ogenblik telt onze school 183 kleuters en 377 lagere schoolkinderen 
(haast evenwichtig verdeeld in 198 jongens en 179 meisjes). Een handig 
overzicht van onze klasverantwoordelijken en aantallen per klas. 
 
 
KLEUTERS 
K01G juf Griet Briers (17) K06K juf Karin Stienaers (20) 
K02H juf Heidi Meyers (18) K07I juf Ingrid Taens (21) 
K03CH juf Christel Goyens (18) K08S juf Sabine Meus (21) 
K04S juf Sylvie Olaerts (19) K09M juf Marga Olaerts (21) 
K05C juf Carine Corstjens (21) K10L  juf Lieselotte Wevers (7) 
 
 
LAGERE SCHOOL 
1A juf Sofie Muyldermans (19) 3C juf Ann Wynants (17) 
1B juf Nicole Brebels (18) 4A juf Leen Martens (21) 
1C juf Ria Lara (19) 4B juf Eline Kessels (22) 
1D juf Anne Goyaerts (18) 4C juf Veerle Vandebeek (22) 
2A juf Paula Geraerts (23) 5A juf Marleen Degens (22) 
2B juf Lissy Lieben (24) 5B juf Vera Eben (21) 
2C  juf Patricia Delsaer (23) 5C juf Vera Neirinck (19) 
3A juf Shana Missotten (16) 6A juf Anne Bellinkx (27) 
3B juf Ann Cosemans (18) 6B juf Peggy Grochowczak (28) 
 
 
ALGEMEEN 
Directie:  Piet Anthonissen 
Administratie: Karin Labut en Anne Temmerman 
ICT: meester Karel en meester Johan 
Taalcoach LS: juf Patricia Delsaer 
Turnleerkrachten: juf Natacha Leynen  
 en meester Johan 
Kinderverzorgster: juf Karolien Czujka 
Zorgjuf kleuters: juf Clara Vanhees 
Zorgjuf LS: juf Ria Lantmeeters 
Ondersteunende zorg LS: juf Camy 
 
Contactgegevens: 
G.V. Basisschool Boxbergheide 
Boxbergstraat 1 
3600 Genk 
Tel: 089/35.13.35 
E-mail: info@bsboxbergheide.be 

09/11/2015: 20u00 Kernvergadering 
ouderraad 

02/11/2015 - 08/11/2015: Herfstvakantie 

16/11/2015: 20u00 Ouderraadvergadering 

25/11/2015: Verlof voor de kinderen - 
pedagogische studiedag leerkrachten 

30/11/2015: Sint op bezoek 

21/12/2015 - 03/01/2016: Kerstvakantie 

27/02/2016: Foute ouderfuif 

01/05/2016: Eerste communie 

28 & 29/05/2016: Schoolfeest 

mailto:info@bsboxbergheide.be

