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 Begin maart was er de “Week van de vrijwilliger”. Ieder jaar zet iedere 
vereniging, instelling, ... zijn vrijwilligers in de kijker. Vrijwilligerswerk is 
dezer dagen niet meer evident. Iedereen heeft het druk. Ouders werken, 
kinderen hebben hobby’s, ook grootouders gaan vaak nog werken en 
passen zo nu en dan op de kleinkinderen. Er zijn honderd-en-een 
mogelijkheden om actief te zijn en te blijven. 
 
Ik benadruk het misschien niet vaak genoeg, maar waarom vind ik het zo 
speciaal dat een dertigtal ouders en hun partners zich inzetten in hun vrije 
tijd in school? Ze hebben het allemaal druk. Werk, hobby’s, vrije tijd, 
huishouden ... En toch beslissen ze op een bepaald moment zich vrijwillig 
en onvergoed in te zetten voor de school van hun kind. Een dagje verlof 
voor de verrassingsdag, een avond doorvergaderen, een vrije zaterdag 
opgeven om te helpen op een eetdag, last minute samenkomen om een 
Boxlettertje in elkaar te steken? We vragen als vereniging soms veel van 
onze vrijwilligers. En toch… keer op keer geraken onze werklijsten 
ingevuld. Keer op keer zit er veel volk rond onze vergadertafel. Keer op 
keer komen ze af met goede opmerkingen en frisse ideeën. 
 
Maar we krijgen er ook veel voor in de plaats. De dankbaarheid van het 
schoolbestuur, de directie, leerkrachten en vooral de kinderen. Waarvan 
de honderden prachtige foto’s op onze facebookpagina als bewijs. Ook de 
hechte vriendengroep is iets wat blijft. Binnen de ouderraad worden 
vriendschappen gesmeed, die nooit vergeten zullen worden. Het maakt je 
een rijker mens om vrijwillig iets te doen voor een ander. Ik ben zo 
dankbaar dat ik met zo een fijne ploeg mensen mag samenwerken. Dat ik 
mij mag inzetten voor onze school en dit samen met een heel team van 
ouders rondom mij. 
 
We zitten nu al enkele weken na die “Week van de vrijwilliger”.  
Maar toch wil ik deze kans aangrijpen om hun extra in de bloemetjes te 
zetten. 
 
Gewoon, omdat iedere vrijwilliger dat verdient. 
Gewoon, omdat we het veel te weinig doen. 
Gewoon, omdat zonder zo’n team, een ouderraad onbestaande is. 
 
Dus dank je wel fijne ploeg vrijwilligers. Jullie doen dat goed. Vergeet 
nooit de reden waarom je bent begonnen met vrijwilligerswerk. Dikke 
merci voor alles wat jullie doen, verwacht, onverwacht, gepland, 
ongepland, gevraagd en ongevraagd !!  
 
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 

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 

Bouwprojecten. Na veel vijven en zessen is het afdak eindelijk klaar. Nu hopen op regen zodat we 
zeker zijn dat het ook overal dicht is. De procedure voor nieuwe wc's is opgestart. Deze blok wordt 
ingepland op de plaats waar nu ons tuinhuisje staat. 
 

Gahate. Dit dorp steunen wij met onze vastenactie. De kinderen sparen voor een laptop. Werner, de 
grootvader van Mats, een oud leerling van onze school, is in alle klassen komen vertellen over het 
leven in dit dorp. Na de verwoestende aardbeving bleef er van de school niet veel meer over. Zelfs 
de laptop van de klas moest er aan geloven. De heropbouw is begonnen. Wij willen hieraan graag 
ons steentje bijdragen. Vrijdag 25 maart staat een sponsortocht op het programma. 
 

Instapmoment 2,5 jarigen. Na de paasvakantie zetten 18 kleuters hun eerste stapjes richting 
kleuterschool. We starten op 11 april met een nieuw instapklasje. Juf Dorien gaat zich over deze 
kleuters ontfermen. Hun klasje wordt het opvanglokaal, naast de klas van juf Marga. Woensdag 23 
maart kunnen ouders en kleuters al eens kennis maken met juf en klas van 9 tot 10 uur. 
 

Fietsexamen. Dinsdag 26 april nemen de leerlingen van het zesde leerjaar deel aan het 
fietsexamen. Iedere leerling legt individueel een traject van ongeveer 8 km af. Ze moeten 
verkeerssituaties juist inschatten en de juiste beslissingen nemen. Op bepaalde punten staan 
mensen die beoordelen of de verkeersregels zijn nageleefd. Dit examen is in samenwerking met de 
stad en politie. Het traject staat op onze website zodat kinderen en ouders kunnen oefenen. 
 

Boerderijklassen. Onze kinderen van het tweede leerjaar gaan 27, 28 en 29 april op 
boerderijklassen. Voor deze uitstap kozen ze voor Pietersheim in Lanaken. Er staan allerhande 
activiteiten op het programma. En alleen al slapen op locatie zal voor veel kinderen een hele 
belevenis zijn. 
 

Eerste communie. Deze vindt dit jaar plaats op zondag 1 mei in de viering van 9.30 uur. Die dag 
zullen 48 kinderen van onze school deelnemen. 
 

Schoolreis. Dinsdag 3 mei gaat de hele school op uitstap. Na een extra dagje vrijaf zijn dan de 
jaarlijkse schoolreizen gepland. 
 

Schoolfeest. Vieren we dit jaar op zaterdag 28 en zondag 29 mei. Ik wil nu al alle leden van de 
ouderraad bedanken. Er zal dit jaar geen BBQ zijn. Benieuwd hoe de hongerige magen deze keer 
gestild zullen worden. Leerkrachten en kinderen denken al na over thema en opvoering. Het zal weer 
een onvergetelijk weekend worden. 
 
Klaslokaal digitaal. Onze leerlingen van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar beschikken recentelijk over 
een google-account, verbonden aan ons schoolnetwerk 'bsboxbergheide.be'. Dit is een veilige en 
gecontroleerde omgeving waar alle leerlingen zelfstandig informatie sorteren, tot gebruiksklare 
kennis verwerken en kunnen bewaren. Doel: de kinderen op het digitale platform begeleiden en hen 
waakzaam maken voor allerhande binnen deze wereld. Meester Johan beheert alle accounts en 
waakt over de respectvolle manier waarop men binnen dit gegeven met elkaar moet omgaan. 
Misbruik wordt geregistreerd met een onmiddellijke blokkering van het google-account als gevolg. 
Spreek ons gerust aan voor meer informatie. 
 

Piet Anthonissen, 
Directie 
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Een spannende eerste croque-eetdag ligt net achter ons. Enthousiaste 
leerkrachten en ouderraadleden hebben er mee voor gezorgd, dat deze dag 
een topdag is geworden! 

De reacties die we al bijeen mochten sprokkelen zijn onverdeeld heel 
enthousiast. We gingen de wereld rond van Bokrijk, naar Spanje, 
Griekenland, Italië, Noorwegen en Afrika. Alles werd lekker croque-kant aan 
tafel geserveerd en met veel smaak verorberd. 

Wij kijken alvast uit naar de volgende croque-dag! We will croque you! 

Naam/voornaam:  REYNDERS  AN 

   
Woonplaats:   

 
 

Geslacht:  

 
 

 
     Genk 

 
 

 
     V 

 
 

 
Geboortedatum: 

 
 

 
     16/12/1987 

Startdatum op BS-Boxbergheide: 
     januari 2011 Taken op school:      juf in de tweede kleuterklas,  

     K5C en K6K  

Leerkracht I.D. 

We will croque you 

Chip-info: 

 

Mijn lievelingswinkel: schoenwinkels ! 

Mijn favoriete frituurbestelling: 

frietje met mayonaise 

Slaaptijd: 23.00 uur  

Mijn lievelingsdier: een hond 

Mijn favoriete vakantiebestemming:  

warme, zonnige landen met zee en strand 

Mijn hobby’s: dansen, dansles geven,  

    allerlei lekkers bakken 

Mijn favoriete website: Pinterest 

Als ik kon toveren dan: zou ik eerst een spreukenboek kopen om te weten 

wat ik moet doen, want… het kan snel mislopen met toverspreuken! Ik zou 

allerlei leuke dingen toveren om samen met de kleuters plezier aan te 

beleven. 

Mijn taken op school: momenteel ben ik juf in de tweede kleuterklas, 

halftijds met juf Karin en juf Carine  

N.a.v. 22/03/2016 

En laat ons omhelzen 

- stevig als het kan - 

alles wat ons lief is, 

maar ook vreemd. 

Als een overhalen 

om samen voor en niet tegen. 

 

En laat ons omhelzen, 

mens voor mens voor mens, 

er is zoveel dat ons verbindt, 

te veel om bang te blijven 

voor wat verschilt. 

 

En laat ons omhelzen, 

als een schoon gebaar, 

een groot en menselijk geloof 

dat haat nooit haat verslaat. 
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Kalender 

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

N8 @ VEGAS 

Op 27 februari was het weer zover: de langverwachte foute ouderfuif, al 

enkele jaren een vast begrip in Boxberg en ondertussen zelfs al ver 

daarbuiten! Dat zorgde er natuurlijk voor dat de verwachtingen ook dit 

jaar weer hoog gespannen stonden. Maar de geoliede machine, die de 

werkgroep ‘foute fuif’ zich mag noemen, is er weer in geslaagd om een 

memorabele editie op poten te zetten. 

De sportzaal van onze kinderen werd voor de gelegenheid omgebouwd 

tot een tijdelijk casino. De avond lokte veel en mooi volk. Heel wat feestgangers waren gehuld in 

vrolijke glitter en er zijn zelden zoveel leuke creaties met spelkaarten in één ruimte te zien 

geweest. Verder bewogen zich ook enkele vreemde personages met een buizenoutfit én louche 

types uit de LA’se onderwereld door de zaal. En natuurlijk konden een paar Elvisreïncarnaties niet 

ontbreken! 

De nieuwe dj zette van in het begin de toon en als ‘fout’ kon de fuif zeker bestempeld worden: een 

bijna ononderbroken stroom van foute liedjes schalden enthousiast door de boxen. Sommigen 

bezorgde dit een overdosis en 

voor een aantal anderen mocht 

het waarschijnlijk nog meer zijn. 

Op tijd en stond trok er bijgevolg 

een polonaise door de zaal en op 

een bepaald moment zwaaiden 

de witte zakdoeken -ter 

overgave?- zelfs door de lucht. 

Eén ding is zeker: het was een 

uitgave van de foute ouderfuif 

waar nog lang over gesproken 

zal worden! 

25/03/2016: wandeltocht in het kader  

 van de vastenactie (Bokrijk) 

11/04/2016: instapmoment 2,5 jarigen 

14/04/2016: sportdag 4de leerjaar 

22/04/2016: techno kicks 6de leerjaar 

25/04/2016: schoolfoto 

26/04/2016: fietsexamen 6de leerjaar 

26/04/2016: wereldkijkdoos 5de leerjaar 

27-29/04/2016: boerderijklassen 2de leerjaar 

01/05/2016: eerste communie om 09.30 uur 

02/05/2016: verlofdag n.a.v. eerste communie 

03/05/2016: schoolreizen 

05+06/05/2016: verlofdagen 

16/05/2016: verlofdag 

28+29/05/2016: schoolfeest 

02/06/2016: sportdag 5de en 6de leerjaar 

09/06/2016: sportdag 1ste, 2de en 3de leerjaar 

21/06/2016: proclamatie 5-jarige kleuters 

27/06/2016: proclamatie 6de leerjaar 

27/06/2016: verrassingsdag voor alle kids 

 (organisatie van de ouderraad) 

30/06/2016: einde schooljaar om 12.15 uur 


