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Juni is een maand van afscheid nemen. Afscheid van de klas en juf of 
meester. Maar zeker ook afscheid van vrienden, die je in de vakantie 
misschien wat minder ziet. Vaarwel zeggen tegen je versleten boekentas, 
‘goodbye’ voor de te klein geworden turnoutfit. Een vaarwel met een klein 
hartje aan de kleuterklas. Twee maanden tijd om dag te zeggen aan die 
kleutertijd. Salut aan de zesdejaars. Met goede moed nemen zij afscheid 
van hun lagere schooltijd. 

Afscheid nemen betekent ook welkom heten. Hallo zeggen, nieuwe dingen 
leren kennen en ontmoeten. “Dag leuke juf!” “Ooh, wat een leuke klas!” 
Nieuwe vrienden leren kennen, eindelijk weer een turnoutfit die past en… 
joepie… een nieuwe boekentas! Mama met een glimlach, want de kleuter 
is nu een flinke kerel die naar de lagere school gaat. En een nieuw 
hoofdstuk voor de hier zo stoere tieners die weer de ‘kleinsten van de 
school’ zullen zijn. 

Ook ik neem afscheid dit schooljaar. Ik neem afscheid en ik zeg welkom. 
Afscheid van mijn rol als voorzitter van de ouderraad. Vier jaar lang heb ik 
een hele fijne ploeg mogen leiden. Op weg mogen helpen naar goede 
ideeën, leuke initiatieven. Mijn stempel mogen drukken op de werking, fijn 
kunnen samenwerken met leerkrachten, directie en schoolbestuur. 
 Vier jaar… dat zijn vier foute fuiven en evenveel verrassingsdagen 
georganiseerd met de opbrengst. Vier eerste schooldagen, vier eetdagen, 
ontelbaar veel vergaderingen en een veelvoud van ontelbaar veel mails. In 
die vier jaar deelden we heel wat cadeautjes uit: van drinkbekers tot cd-
spelers, van kleuterbankjes tot leesboeken…  

Maar vier jaar… dat is ook vier jaren lang dat ik heb mogen samenwerken 
met hele fijne mensen: mensen die zich willen inzetten voor een ander en 
zich engageren voor de school. Het was een eer hun 
voorzitter te mogen en kunnen zijn en daarom spreek 
ik niet graag in termen van afscheid. Maar ik zeg 
liever ‘welkom’.  

Welkom aan mijn nieuwe hoofdstuk waarin ik terugga 
naar het gewoon “bij de ouderraad zijn”. Mails krijgen 
en verrast worden, handen uit de mouwen op de 
activiteiten, vergaderen en ideeën aanbrengen. Maar 
zeker ook welkom aan het nieuwe team dat mijn taak 
zal overnemen. Het kernbestuur bestaat ook volgend jaar uit 6 leden en 
zal samen de ouderraad leiden. Ook zij zeggen welkom aan een nieuwe 
vorm van samenwerken. Welkom aan jullie nieuwe ideeën, welkom aan de 
stempel die jullie zullen drukken…  

Nathalie Delsaer, 
Voorzitter 
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Ouderraad 

Naam/voornaam:  DELSAER NATHALIE 

   
Woonplaats:   

 
Geslacht:  

 
 

 
     Genk 

 
 

     V 

 
 

 
Geboortedatum: 

 
 

 
     17/10/1980 

Startdatum ouderraad:      2008 of 2009        onze archieven waren hier niet duidelijk meer in  

Taken op school:      Voorzitter van de ouderraad 

Beste lezer,  
deze I.D. is voor jou misschien een 
even grote verrassing als voor onze 
voorzitter. Weldra zwaait ze in haar 
functie af. Vier gouden jaren waren 
het voor ons en vaak dachten we: 
“Amai zeg, Nathalie, wàt ben jij 'n 
keihard werkende madam.” Dank je 
wel, jij knappe voorzitter. Jij nam zo 
sterk het voortouw. Wat deed je ons 
team onder jouw leiding fantastisch 
functioneren.  

Jouw ontelbaar geïnvesteerde uren in het belang van alle kinderen 
van onze school, hun ouders, ons… Weet je, we zijn vooral superblij 
dat we je als mens niet hoeven te lossen: dat je de aftrap geeft om 
ons als ouderraadlid te blijven boeien. Top! We dragen je een warm 
hart en veel succes toe!   Jouw ouderraders. 

Chip-info: 

 

Mijn favoriete 

frituurbestelling: 

frietjes met een gebakken ‘playboy’ en een saté 

Slaaptijd: dikwijls veel te laat  

Mijn lievelingsdier: Billie, onze kat 

Mijn favoriete vakantiebestemming:  

Spanje 

Mijn hobby’s: volleybal 

Mijn taken in de ouderraad:  

de afgelopen vier jaar met hart en ziel voorzitter 

geweest. 

Dit zeggen mijn kinderen als ik weer eens druk in 

de weer ben voor de ouderraad: 

Zijt ge ‘alweer’ weg voor een vergadering? 

En dit zegt mijn man: 

Het is tijd dat het voorzitterschap erop zit! Ben je misschien wat meer thuis. 

Haar keiharde werk achter (!) en vóór de schermen gaat ongetwijfeld heel erg gemist worden  



3 

 

Velen van jullie waren weer volledig fout op onze N8@Vegas-fuif. 'n Welgemeende dank-u-wel 
daarvoor! Met de opbrengst leggen we onze kinderen binnenkort weer fijn in de watten. 
 
Tot maandag 27/06 hebben ze nog tijd om ervan te dromen: onze superleuke ouderraad 
verrassingsdag. Met ‘natjes en droogjes’ ‘swingen’ we dit jaar misschien wel de zonnepanelen van 
't dak. De dag is met de grootste zorg ingevuld en alles zal op ‘wieltjes’ lopen. Toch een belangrijk 
verzoek: lieve ouders, we hopen dat onze kinderen die dag écht allemaal blijven eten. Wees gerust 
ze zijn in goede handen! 
 
Je mag er zeker van zijn: afsluiten doen we dit schooljaar met hoge  
verwachtingen en vele toffe momentjes! Foto's? Zeker! Vanaf 30/06 online via  
https://www.facebook.com/ouderraadboxbergheide. Vuur je vragen gerust op ons af…  

Bij ons blijft het nog even muisstil.  
 
We vinden het ook fijn om te weten wat de 
kids hun ervaring is. Laat het ons weten via 
mail, sociale media of spreek ons gewoon even 
aan. Misschien heb je zelf wel een leuk idee 
naar volgend jaar toe om deze dag in te vullen. 
Feel free en let us know! 
 
Team verrassingsdag 

Naam/voornaam:  WELTENS WOUTER 

   
Woonplaats:   

 
Geslacht:  

 
 

 
     Bree  

 
 

     M 

 
 

 
Geboortedatum: 

 
 

 
     02/05/1991 

Startdatum op BS-Boxbergheide: 
     08 september 2014 Taken op school:      Meester in 4C 

Leerkracht I.D. 

Verrassingsdag 2016: final countdown 

Chip-info: 

 

Mijn lievelingswinkel:  

Push and Pull in Maasmechelen 

Mijn favoriete frituurbestelling: 

friet speciaal met een twijfelaar 

Slaaptijd: 23.30 uur  

Mijn lievelingsdier: een zwarte panter 

 

Mijn favoriete vakantiebestemming:  

Griekenland 

Mijn hobby’s: basketten, lopen en muziek beluisteren 

Mijn favoriete website: You Tube 

Als ik kon toveren dan:  

zou ik gelijke kansen willen geven aan alle kinderen 

https://www.facebook.com/ouderraadboxbergheide
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Kalender 

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

Meester Piet aan het woord 

TOPspel.  Onze leerkrachten van de lagere school startten begin dit schooljaar met het TOPspel. 
Maar wat was dat ook al weer? Het is een methodiek die je flexibel kan integreren in de bestaande 
lessen. Het traint de vakoverschrijdende eindtermen van de sociale vaardigheden in de letterlijke 
zin van het woord. TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van leerlingen, 
een positieve groepsdruk, het negeren van negatief gedrag en het belonen van positief gedrag. Dit 
alles wordt in een duidelijke spelvorm gegoten, wat zeer motiverend is voor kinderen én 
leerkrachten. Het spel is eenvoudig, kort en krachtig, waardoor de instap erg laagdrempelig is. 
Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast en in de toekomst zetten we deze methodiek zeker 
verder. 
 
Schoolfeest. Wat als… het zondag regent op het schoolfeest? Dan hadden we gelukkig nog de 
zaterdag. De kinderen deden weer hun uiterste best om er een mooi optreden van te maken. De 
vele vrijwilligers zorgden voor een geslaagd weekend ondanks het mindere weer. Langs deze weg 
wil ik, in naam van al onze kinderen, alle medewerkers bedanken voor hun inzet. 
 
Afscheid 6de jaars. Om hun schoolloopbaan in schoonheid af te sluiten, houden de zesde 
klassers, samen met hun ouders, op maandag 27/06 een proclamatie. Op donderdag 30/06 
nemen deze leerlingen afscheid in de misviering van 9.00 uur. 
 
Verrassingsdag. De ouderraad plant deze voor onze kinderen op maandag 27/06. Het 
programma is weer geweldig samengesteld. Proficiat hiervoor! Nu nog hopen op mooi weer. 
 
Bespreken schoolresultaten. Dinsdag 28/06 is er een mogelijkheid voorzien tot een contact 
met de leerkracht van uw kind om even de resultaten te bespreken. 
 
Einde schooljaar. Voor de leerlingen eindigt het schooljaar op donderdag 30/06 om 12.15 uur.  
Er is die namiddag geen opvang. 
 
Openingsuren secretariaat.  Tijdens de vakantie is het secretariaat open tot en met 05/07. 
We zijn terug uit vakantie op woensdag 24/08. Inschrijven van nieuwe kinderen kan dan tussen 
10 en 12 uur. 
 
Openklasdag.  Maandag 29/08 kunnen jullie van 16 tot 18 uur met de nieuwe klas kennis 
maken. Van harte welkom! 
 
Voor u allemaal: een toffe vakantie, met vele dagen zonneschijn! 
En remember… graag tot donderdagmorgen, één september. 
 
Piet Anthonissen 
directeur   

27/06/2016: proclamatie 6de leerjaar 

27/06/2016: verrassingsdag voor alle 

 leerlingen 

30/06/2016: einde schooljaar om 12u.15 

29/08/2016: openklasdag 

01/09/2016: de ouderraad verwelkomt om 

 08u.45 iedereen met wat lekkers 

29/09/2016: eerste vergadering ouderraad om 

 20u.00 op school, nieuwe leden 

 zijn van harte welkom 

05/11/2016: griezelwandeling 

25/03/2017: eetdag 

06-07/05/2017: schoolfeest 

21/05/2017: eerste communie om 09u.30 


