BOXLETTERTJE
Jaargang 2016-2017 — n° 1 — herfst-editie
Alweer twee maanden van dit nieuwe schooljaar achter de rug. Met volle
inzet op naar ons eerste Boxlettertje. De overdracht van het
voorzitterschap van duizendpoot Nathalie Delsaer naar de 6 kernleden
binnen de ouderraad werd inmiddels fijn volbracht. Even voorstellen:
secretaris:

Ellen Opdekamp
penningmeester:
Kristel Achten
ondersteunende krachten:
Leen Albrechts
Tim Motmans
Dirk Mulders
Erwin Vliegen

(mama van Anouk en Robbe)
(mama van Seppe, Dries, Daan en Niels)
(mama van Maite en Lotte)
(papa van Marie en Eric)
(papa van Aaron)
(papa van Lenne en Jade)

We dragen er zorg voor dat alle activiteiten in goede banen worden geleid.
Mochten we reeds onder onze vleugels nemen: koffie en wat zoets op de
eerste schooldag, de week van de mobiliteit, de dag van de leerkracht, de
inzamelactie van het zwerfvuil en de pittige levensloop. Op de volgende
pagina vertellen we je er graag wat meer over.
En er staat nog heel wat op til. We denken meteen aan de
griezelwandeling op 30 oktober, waar we in de volgende editie zeker nog
op zullen terugkomen. Maar ook de foute fuif en eetdag zullen weer erg
inspirerend zijn.
En hey, misschien heb je het al ontdekt, misschien ook niet. Maar de
ouderraad heeft een vernieuwde website! Niet enkel een fris kleedje
gekregen,
maar
ook
een
nieuwe
place-to-be
gelanceerd:
www.orboxbergheide.be. Onze kalender, informatie en inschrijvingen
van activiteiten, Boxlettertjes, foto’s, ... Je vindt er heel wat op terug. Wil
je graag iemand van de ouderraad aanspreken, maar weet je niet wie
erbij is? Onze leden kan je, samen met hun foto, via de site terugvinden.
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Stap mee in ons nieuwe verhaal. Spreek ons gerust aan voor
vragen
of
opmerkingen.
Inspireer
of
informeer
ons.
Liever
via orboxbergheide@gmail.com? Dat kan ook!
Veel leesplezier!
Ellen, Kristel, Leen, Tim, Dirk en Erwin

Ouderraad in actie
Levensloop—24 uur tegen kanker
Tijdens je leven loop je wel wat af. Maar wat als het niet meer zo vlotjes lukt?
Misschien verzacht alles een beetje als je merkt dat je niet alleen staat.
Leerkrachten, ouderraders, onze kinderen, … teamsgewijs vormden ze op 14 &
15/10 fijne wandelmaatjes. Samen slaagden ze erin 24 uur non-stop te
bewegen voor het goede doel. En het deed wel wat: zoveel mensen op de piste
van St.-Lodewijk zien stappen onder een sterke volle maan. Samen tegen
kanker. Sereen en krachtig. Wandelend, joggend, rennend, …, vechtend. Sterk!
Dankzij de bijdrage van iedere levensloper, de spaarpotjes in onze klassen en de
wafelverkoop zamelden we €1909,57 in. Superhard bedankt allemaal om zo
enthousiast te steunen en bij te dragen.
Zeker een speciaal “petje af” voor Ellen Opdekamp: initiatiefnemer en
drijfkracht. Wat bracht ze veel mensen op een unieke manier fijn samen. Wat
een succesverhaal. De sfeer proef je via www.orboxbergheide.be. En volgend
jaar doen we 't in oktober nog eens over, ja?
Week van de mobiliteit
19 tot 23 september: tijd voor extra aandacht voor de
verkeersveiligheid aan onze school. De werkgroep verkeer zorgde
voor een mooie ‘kiss & ride’ aan de kleuteringang. Voor een goed
gebruik ervan deelden ze flyers met vuistregels uit. De
turnleerkrachten zetten een parcours uit waar de leerlingen hun
behendigheid in het verkeer mochten oefenen. Natuurlijk was er
veel aandacht voor het dragen van de helm en het fluovestje. Zichtbaar zijn is zo belangrijk!
Hartelijk dank ook voor de vele positieve reacties, toffe tips en ideeën. Samen met jullie, stad Genk,
de stadswachten, politie MidLim, Gigos Jeugdwerking, buurthuis Winterslag en onze school konden
we er een veilige week van maken.
Dag van de leerkracht
Woensdag 5 oktober: focus op onze fijne leerkrachten. Ze bedanken omdat ze elke dag met veel
enthousiasme en op een creatieve manier onze kinderen doen groeien. Dit jaar verrasten we ze met
een zakje materiaal 'Eerste hulp bij onderwijs'. In het zakje zat een pen om de mooie momenten te
noteren, een pleister voor de kleine verdrietjes, zakdoekjes voor de tranen van het lachen,
een mars omdat de kinderen heel wat in hun mars hebben, snoepspekken voor een ‘spek’taculair
schooljaar, ...
Zwerfvuilactie
Op 25 september en 23 oktober trok de ouderraad er samen met hun
kinderen op uit. Doel: onze straten van Boxberg een stukje schoner te
maken. We vertrokken aan de school met twee groepen en gingen elk een
andere kant uit. Aan de eindmeet hadden we een vijftiental vuilzakken
gevuld.

OUDERRAAD
orboxbergheide@gmail.com
www.orboxbergheide.be
www.bsboxbergheide.be
www.facebook.be/ouderraadboxbergheide
www.facebook.be/basisschoolboxbergheide
besloten facebookgroep: ouders basisschool Boxbergheide
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Boxlettertje is een uitgave van de ouderraad van de Katholieke Basisschool Boxbergheide en telt vijf edities. Boxlettertje is teamwork. Je vindt de
hele ploeg op www.orboxbergheide.be. Verantw. uitgever: ouderraad Boxbergheide, p.a. Boxbergstraat 1, 3600 Genk

Onze school: wie en waar
KLEUTERAFDELING
5-jarigen: K1 Griet Briers/Ilona Daemen
K2 Heidi Meyers (vervangster Wendy Vrolix)
K3 Christel Goyens/Ilona Daemen

3-jarigen: K7 Ingrid Taens/An Reynders
K8 Sabine Meus
K9 Marga Olaerts

4-jarigen: K4 Sylvie Olaerts
instapklas: K10 Lieselotte Wevers
K5 Carine Corstjens
K6 Karin Stienaers/Katrien Billen (vervangster An Reynders)
kinderverzorgster:
Karolien Czujka
zorgcoördinator:
Clara Vanhees
bewegingsopvoeding: Natacha Leynen

LAGERE SCHOOL
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C

Sofie Muyldermans
Nicole Brebels
Lara Ria
Paula Geraerts/Anna Toskas
Lissy Lieben
Patricia Delsaer
Shana Missotten/Charlotte Perez
Ann Cosemans
Anne Goyaerts

4A
4B
5A
5B
5C
6A
6B
6C

Leen Martens/Liesbeth Aegten
Veerle Vandebeek/Eline Kessels
Marleen Degens/Wouter Weltens
Vera Eben
Vera Neirinck
Anne Bellinkx
Peggy Grochowczak
Ann Wynants

zorgcoördinator:
Ria Lantmeeters
ondersteunende zorg: Camy Auwerx en Wouter Weltens
taalcoach:
Patricia Delsaer
bewegingsopvoeding: Natacha Leynen, Patrick Dierckx en Johan De Cuyper
ICT:
Johan De Cuyper
OPVANG ‘t Zwieberke
verantwoordelijken:
opvangmoekes:
contact:

Martine Vercruyce en Raquel Staeren
Mirella Mele, Annouk Morelle, Evelien Morelle, Yentl Vanhengel
0476/90 97 57 of 089/35 13 35 (tijdens de schooluren)

ALGEMEEN
directie:
administratie:
preventieadviseur:

Piet Anthonissen
Karine Labut (ma-di-woe-do voormiddag)
Anne Temmerman (voltijds)
Patrick Dierckx

CONTACTGEGEVENS
G.V. Basisschool Boxbergheide, Boxbergstraat 1, 3600 Genk, 089/35 13 35, info@bsboxbergheide.be

Woensdag SAMDAG
Kom op woensdag te voet naar school,
spring op je fiets, carpool, … Als je die dag
op een veilige en milieuvriendelijke wijze
naar school komt, krijg je een leuke
Samstip. Deze plak je in je Sampaspoort,
dat in je klas bewaard wordt. Is je paspoort
vol, dan zorgt de school voor een toffe
beloning in de klas of op de speelplaats.
Meer info vind je op www.verkeersslang.be.
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Meester Piet aan het woord
01 SEPTEMBER. We begonnen weer allemaal met frisse moed aan het nieuwe schooljaar. En zo
vlug gaat het: de herfstvakantie staat al voor de deur. Hoog tijd voor onderstaand nieuws!
KLEUTERS. De kleuterschool telt negen goed gevulde klassen en de instapklas bij juf Lieselotte.
Voorlopig komen iedere dag 13 kleuters naar dit instapklasje.
VIERDE LEERJAAR. Onze leerlingen van het vierde zijn gestart met
typelessen. Onder leiding van meester Johan krijgen de kinderen wekelijks
les in de computerklas. Met de nodige geheugensteuntjes is het de
bedoeling ze blind te leren typen.
Een nieuwtje voor 4A, die 2 leerkrachten rijk is: juf Leen en juf Liesbeth.
Deze vorm van onderwijzen heet 'team teaching'. Voorlopig iedereen
(kinderen én juffen) enthousiast!
CONFERENTIEDAG. Woensdag 12 oktober waren onze kinderen vrij. Alle leerkrachten van de
scholengemeenschap verzamelden in C-mine. Leo Bormans vertelde ons wat we kunnen doen, en
wat zeker niet opdat er in onze school enkel nog gelukkige kinderen zouden zitten.
GROOTOUDERDAG. Woensdag 19 oktober brachten onze eerste kleuterklassen een bezoek aan
het woonzorgcentrum Toermalien. 20 oktober waren de grootouders van alle 3-jarigen in de
Schalm uitgenodigd voor de grootouderdag. Thema van dit jaar: 'In de jungle'.
OUDERCONTACT. Donderdag 27 oktober plannen we na school een algemeen oudercontact voor
de ouders van de leerlingen van de lagere school.
HUWELIJK. Groot feest zaterdag 29 oktober: juf Anne Goyaerts (3C) en juf Wendy Vrolix (K2)
stappen samen in het huwelijksbootje. Niet met elkaar natuurlijk. Iedereen welkom tijdens de
viering in Winterslag (14u) of in Reppel (13u45).
KLEUTERVRIENDELIJK. Een dikke proficiat voor de ouderraadleden van de werkgroep verkeer.
Zij presteerden het om de straat aan de kleuterschool een week lang 'kleutervriendelijk' te maken.
Piet Anthonissen
Directie

Kalender
30/10/2016: griezelwandeling ouderraad
31/10-04/11/2016: herfstvakantie
08/11/2016: bibbezoek (kleuters K1)
09/11/2016: basket 3-3 @ St.-Lodewijk
(5de en 6de leerjaar)
10/11/2016: kleutersportdag (5-jarigen)
11/11/2016: wapenstilstand (vrijaf)
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29/11/2016: theater ‘Joris en de draak’
(2de leerjaar)
30/11/2016: Sinterklaas op bezoek
swimmathon @ Sportingenk
(4de, 5de en 6de kleerjaar)
01/12/2016: theater ‘Lampionaio’ (4-jarigen)
05/12/2016: lokale verlofdag

14/11/2016: bibbezoek (kleuters K2)

06/12/2016: pedagogische studiedag
(vrijaf voor de kinderen)

18/11/2016: theater ‘Verloren’ (3de leerjaar)

09/12/2016: bibbezoek (kleuters K3)

24/11/2016: theater ‘Vervelende bus’
(5-jarigen)

22/12/2016: selectief oudercontact

28/11/2016: trefbal @ Sportingenk
(4de leerjaar)

06-07/05/2017: schoolfeest

26/12/2016-06/01/2017: kerstvakantie
21/05/2017: eerste communie

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

