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 “Vrede op aarde aan alle mensen”... Deze zin verschijnt in menig 
kerstlied. Het is een zin die niet enkel als standaard antwoord dient op een 
Miss-verkiezing, maar ook gewenst wordt bij het zien van vallende 
sterren. Nu meer dan ooit. Als zo kort bij ons dingen gebeuren, die ons de 
stuipen op het lijf jagen, dan kijken we angstvallig omhoog, op zoek naar 
die ene vallende ster die onze wens zal doen uitkomen. Jammer genoeg 
hangt het niet af van vallende sterren. Waar het wel van afhangt? Van 
onszelf. Nog een cliché zo groot als de zee diep is: een betere wereld 
begint bij jezelf. De kranten stonden echter vol met verontrustende, maar 
ook met onopvallende berichten waarbij er iemand voor zorgde dat die 
betere wereld niet bij hem of haar begon. Ik kan er een aantal  
opnoemen, maar dan stap ik mee in hetzelfde bootje? 
 
Laat ik een andere trein nemen, namelijk die van positiviteit. Want dat 
kunnen we wel gebruiken. Zorg voor elkaar, hou van elkaar. Doe iets voor 
een ander, zomaar. Hou de deur open, zeg “alsjeblieft”, “dank-je-wel”. 
Doe eens gek, verras iemand die je kent of gewoon iemand die je niet 
kent. Sorteer je afval, stop met pesten, steek een handje toe. Koop 
bloemen. Quality-time met je gezin. Doe wat je graag doet. Maar laat je 
niet tegenhouden door alles wat je leest en tegenkomt. Laat ons deze 
Kerst vooral nadenken over de te gekke wensen die we richting vallende 
sterren zouden roepen en laat het begin van die betere, vreedzame wereld 
vooral beginnen bij onszelf. 
 
Laat ik het goede voorbeeld geven en een paar mensen verrassen. 
Afgelopen schooljaar zwaaiden drie 
“ouderraders” af. Hun kinderen 
vertrokken richting middelbaar 
onderwijs. Het onnoemelijk vele werk 
dat ze gestopt hebben in de ouderraad, 
de vele uren, de vriendschap, de goede 
ideeën... We zijn hen er erg dankbaar voor! Wegens allerlei 
omstandigheden is bedanken nog niet op gepaste wijze kunnen gebeuren, 
maar laat dit alvast een goed begin zijn: Fonny Blokken, Patrick Uminski 
en Christel Vallé. We bedanken jullie voor al die jaren van inzet en hard 
werk en verwelkomen jullie graag op een van onze activiteiten! 
 
Wat me naadloos brengt bij onze eetdag. Hou alvast zaterdag 19 maart 
vrij in jullie agenda. Wij koken en dekken de tafel, jullie moeten enkel 
inschrijven en langskomen. Makkelijker kan het toch niet? Wat er op het 
menu staat? Dat houden we nog even als verrassing, maar het is alvast 
een heel ander menu dan de afgelopen jaren. 
 
Dan rest mij enkel nog even af te sluiten. De ouderraad wenst u en uw 
familie een vredevolle Kerst met een massa vallende sterren. En uiteraard 
een spetterend uiteinde en een geweldig begin van het nieuwe jaar met 
een karrenvracht aan positief nieuws! 
 

Nathalie Delsaer, 
Voorzitter 

NIET VERGETEN ! 

EETDAG 

Zaterdag 19 maart 

https://ikbenglutenvrij.nl/wp-content/uploads/2014/12/kerstballen.jpg
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Meester Piet aan het woord 

  info@ouderraadboxbergheide.be 

 www.ouderraadboxbergheide.be 

 www.bsboxbergheide.be 

  www.facebook.be/ouderraadboxbergheide 

  www.facebook.be/basisschoolboxbergheide 

  besloten facebookgroep: ouders basisschool Boxbergheide 

Ouderraad 

SINTERKLAAS. 
Enkele pieten kropen op het dak van de kleuterschool om er de pakjes te bezorgen. Na hun werk 
durfden ze er helaas niet meer af. Gelukkig bracht de brandweer redding! Zeven papa’s van onze 
kinderen zijn brandweermannen. Zo konden de Sint en zijn gevolg toch nog een bezoek brengen aan 
al onze klassen. Hopelijk zitten Sint en zijn pieten weer veilig terug in Spanje. Tot volgend jaar! 
 
TOPSPEL. 
In de klassen van de lagere school zijn we gestart met deze methodiek, die de sociale vaardigheden 
traint. Het spel gaat uit van de kracht van het positieve en wordt in een duidelijke, korte spelvorm 
gegoten. Doel: het verbeteren van de werkhouding, het creëren van een toffe klassfeer met 
gelukkige kinderen én een “geëmpowerde” leerkracht. 
 
BOUWFRONT. 
Eindelijk: de laatste loodjes. Nog even geduld en het nieuwe afdak is klaar. Wat duurde het wachten 
lang, maar het resultaat mag gezien worden. Op naar het volgende project! 
 
INSTAPDAG KLEUTERS. 
Na de kerstvakantie stappen 9 nieuwe kleuters onze schoolpoort binnen. Juf Lieselotte zorgt samen 
met juf Karolien, de kinderverzorgster, voor de –tot nu toe– 21 instappers. De volgende instapdag is 
1 februari. Kleuters, die op die dag 2,5 jaar zijn, kunnen dan hun schoolloopbaan bij ons starten. 
 
OUDERCONTACT. 
Donderdag 17/12 om 15.15 uur is er een selectief oudercontact. 
 
KERSTVIERING. 
Vrijdag 18/12 om 11uur houden we de kerstviering in onze kerk. We verzamelen dan pakjes voor de 
Sint-Vincentiusvereniging. Zij verdelen de meegebrachte goederen onder noodlijdende mensen uit 
onze buurt. 
 
KERSTVAKANTIE. 
Start op vrijdag 18/12 om 15.30 uur. 
 
SCHAATSEN. 
Vrijdag 08/01 gaan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar in Hasselt schaatsen. 
 
INFOAVOND 6de leerjaar. 
Dinsdag 12/01 gaat er een infoavond door over studiekeuzes na het 6de leerjaar. Er wordt ook info 
gegeven over de zeeklassen en het fietsexamen. 
 
Ik wens jullie een plezant einde van 2015 en een “kei leuk” 2016. 
 
Piet Anthonissen, 
Directie 
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Denk iets  goeds  

Denk iets  lekkers  

Denk iets  geks  

Of nog iets  gekkers  

 

Denk iets  aardigs  

Denk iets  l ie fs  

Maar hoe dan ook  

Iets  pos it iefs !  

Naam/voornaam:  KNIEPER  SARAH 

   
Woonplaats:   

 
 

Geslacht:  

 
 

 
     Genk 

 
 

 
     V 

 
 

 
Geboortedatum: 

 
 

 
     17/09/1982 

Startdatum op BS-Boxbergheide: 
     01 september 2015 Taken op school:      Leerkracht in klas 2B  

Leerkracht I.D. 

Kerstwens voor 2016 

Chip-info: 

 

Mijn favoriete frituurbestelling: 

friet stoofvlees met zoete mayonaise 

Slaaptijd: 23.00 uur  

Mijn lievelingsdier: een hond 

Mijn favoriete vakantiebestemming:  

Griekenland 

 

Mijn hobby’s: naaien en koken 

Mijn lievelingswinkel: Lola & Liza 

Mijn favoriete website: www.bol.com 

Als ik kon toveren dan: toverde ik vrede voor iedereen  

Mijn taken op school: klasjuf in klas 2B 

Go-cart race Boxbergheide  -  10 januari 2016 

Onze wijk organiseert  

een spannende Go-cart race.  

 

Wil je meedoen en  

kans maken op een leuke prijs,  

maak dan een ploeg van drie.  

 

Schrijf je in via “www.boxbergheide.be” 
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Kalender 

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

We go to ... VEGAS ! 

De foute fuif komt er weer aan. Noteer alvast 27 februari in je agenda, 

zoek je foutste outfit en bestel je kaarten online vanaf 10 januari om 16 uur. 

08/02/2016 - 14/02/2016: Krokusvakantie 

22/02/2016: Zeeklassen 

27/02/2016: Foute fuif 

09/03/2016: Vrije dag (conferentie) 

19/03/2016: Eetdag 

28/03/2016 - 10/04/2016: Paasvakantie 

01/05/2016: Eerste communie 

02/05/2016: Vrije dag 

03/05/2016: Schoolreizen 

28 & 29/05/2016: Schoolfeest 


