BOXLETTERTJE
Jaargang 2016-2017 — n° 3 — krokus-editie
Dag allemaal,
het nieuwe jaar is ondertussen al even bezig, maar toch willen we hier nog
even bij stilstaan. Dat 2017 voor iedereen een jaar mag worden waarin
jullie dromen mogen uitkomen, een goede gezondheid voorop staat en dat
we klaar mogen staan voor elkaar, familie en vrienden want dat is
vandaag niet meer vanzelfsprekend.
Een eerste activiteit is ondertussen al gepasseerd, nl. onze Foute Fuif.
We hebben veel cowboys en -girls mogen verwelkomen op dit geweldig
feestje. Hou zeker onze facebookpagina in de gaten want de foto’s van de
fuif zullen daar te bewonderen zijn.
Dat brengt ons gelijk bij de volgende activiteit, nl. onze jaarlijkse eetdag.
Deze gaat door op 25 maart in de Schalm, en net zoals vorig jaar is het
een croquedag! Verder in deze editie vind je hierover nog meer
informatie. De kinderen krijgen maandag 6 maart een inschrijfformulier
mee. Inschrijven kan zowel online als via het formulier. Hou dus zeker de
boekentassen in de gaten na de vakantie. Hopelijk kunnen we jullie op 25
maart verwennen met onze hartige croques en onze heerlijke dessertcroques.
Dan rest ons nog jullie een fijne vakantie te wensen. Hopelijk mag de zon
van de partij zijn zodat er veel buiten gespeeld kan worden en de
batterijen weer volledig opgeladen geraken om op maandag 6 maart
weer fris van start te kunnen gaan!
Veel leesplezier!
Leen, Kristel, Ellen, Tim, Erwin en Dirk
kernbestuur ouderraad

Foute ouderfuif - Wild-West
Vorig weekend was het zover: de avond/nacht waar iedere ouder op Boxbergheide naar toe leeft. De Foute Fuif! De verwachtingen stonden weer
hoog gespannen, maar de werkgroep ‘Foute Fuif’ is er ook dit jaar in geslaagd om er een knaller van te maken!
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De sportzaal werd omgetoverd tot een geweldige saloon met bijhorende
verlichting en klapdeurtjes. De avond lokte cowgirls, cowboys, sommige
zelfs al in pyjama, een aantal cactussen, indianen, zelfs de plaatselijke begrafenisondernemer was op zoek naar de gehangene die nog vrolijk rond
liep. Geweren en messen werden vervangen door bananen, bloemen of
smartphone en zo kon iedereen zich in het feestgedruis storten.
De foute muziek schalde vanaf het begin van de avond door de boxen en
zorgde voor een geweldig feestje! Na een kickende ‘Footloose’ flashmob
van de ouderraad kon het feest helemaal losbarsten. Een feestje met de
gepaste Wild West muziek, met regelmatig een polonaise of een linedance.
Het was een geweldige avond.
Een avond die zeker vraagt voor een vervolg! En dat komt er zeker volgend
jaar, want dan zijn we al toe aan onze 10de editie!

Meester Piet aan het woord
INSTAPDAG KLEUTERS. Na de krokusvakantie starten we met een nieuwe klas voor de 2,5jarige instappers. Hun klas wordt het lokaal van de opvang, naast de klas van juf Marga.
INVESTERING IN NIEUWE MEDIA. Als school zetten we sterk in op nieuwe media en kochten
we 30 Chromebooks aan. Iedere week komt een leerjaar aan de beurt voor de introductie. Alle
leerlingen hebben ook een Google-account. Op deze manier integreren we het computergebruik in
de klassen.
OUDERCONTACT. Donderdag 23 februari is er na school een oudercontact voor de ouders van
onze lagere schoolkinderen.
VERKEERSEXAMEN. Het vierde leerjaar doet mee aan het voetgangersexamen. Het zesde
leerjaar bereidt zich voor op het fietsexamen.
BOUWFRONT. Onze bouwplannen zijn plots in een stroomversnelling geraakt. Ons tuinhuisje mag
plaats ruimen: op 13 maart start de aannemer met de werken. Naast het secretariaat komt een
volledig nieuwe sanitaire blok. Daarop komt een turnzaal voor onze kleuters en een ruimte voor
het klusmateriaal.
GROENE VINGERS. Samen met Natuurpunt werkten de leerlingen van het vierde in de heide
langs de school. De struiken werden gehakseld zodat de heideplantjes in de komende lente weer
volop ruimte zouden krijgen om te groeien.
SCHOOLTOELAGE. Als je nog geen aanvraag indiende, kan dit nog tot einde mei. Zelfs al twijfel
je of je er al dan niet recht op hebt, dien je verzoek zeker in. Neem gerust contact met ons
secretariaat: 089/35 13 35.
VASTENACTIE. Onze vastenactie is dit jaar ten voordele van een project in Peru. Ellen Bosch, een
oud leerling van onze school, werkt er met kansarmen. De organisatie heet Asociación ONG
Añañau. Mijnheer Bosch (papa van Ellen) komt met een voorstelling voor de kinderen op vrijdag
10 maart. Om als ouder een idee van hun werking te krijgen, bezoek dan zeker ook eens
http://ananau.org.
Piet Anthonissen
directie

Kalender
27/02-05/03/2017: krokusvakantie

21/03/2017: 6de lj theater ‘Ja maar neen’

07/03/2017: 2B bibbezoek
3de lj theater ‘Tokyo Blue’
4de lj theater ‘Kriep’

25/03/2017: Croque-eetdag ouderraad

08/03/2017: 6A Hotelschool Hasselt
09/03/2017: 6B Hotelschool Hasselt
13/03/2017: K7 CLB (school)
2C bibbezoek
6de lj Heempark
14/03/2017: K8 CLB (school)
1ste lj theater ‘Kalf’
6de lj Heempark
15/03/2017: K9 CLB (school)
2A bibbezoek
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27/03/2017: schoolfoto’s
1ste kleuters theater
‘Wegversperring’
28/03/2017: K5 en K6 CLB (school)
1ste en 2de lj theater ‘Ons land’
4de lj voetgangersexamen
29-31/03/2017: 2de lj boerderijklassen
30/03/2017:

selectief oudercontact

31/03/2017:

carnavalstoet Ter Heide

03-17/04/2017: paasvakantie
01/05/2017:

dag van de arbeid—vrijaf

16/03/2017: 5de lj theater ‘De Spreeuw’

06-07/05/2017: schoolfeest

17/03/2017: 4de lj theater ‘De Spreeuw’
5de lj American games
6de lj Heempark

21/05/2017:

eerste communie

22/05/2017:

vrijaf

25-26/05/2017: vrijaf
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Leerkracht I.D.
Naam/v
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:

Chip-info:
Mijn favoriete frituurbestelling:
kleine friet met een sitostick
Slaaptijd: als ik moe ben
Mijn lievelingsdier: een hond
Mijn favoriete vakantiebestemming:
Kroatië
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Geslach
t:
M

Mijn hobby:
zeilen, fietsen, duiken,
volleybal, valschermspringen , skiën, ...
Mijn lievelingswinkel: Decathlon

Als ik kon toveren dan: was er nooit iemand ziek

Knipoog naar de kerstviering 2016
Het lijkt weer lang geleden dat we nog jingle bells op de achtergrond hoorden... Toch nog even
achteromkijken naar de mooie kerstviering, die onze zorgleerkrachten voor onze lagere
schoolkinderen organiseerden. En we kunnen het niet ontkennen: ze hadden een fijne manier om de
viering – per leerjaar een half uurtje - voor onze kinderen op te vrolijken.
Onze feestgasten legden de pakjes voor Sint-Vincentius in de manden –waarvoor dank, lieve oudersen stapten onder de gepaste muziek de kerk binnen. Al vlug lieten onze zorgjuffen zich volledig als
Maria en Jozef in het kersttoneeltje opgaan. Vlotjes begrepen onze kinderen hoe het weer in elkaar
zat met de geboorte van de kleine Jezus en alle andere personages in de buurt van de kerststal.
Onze kinderen zongen een zelf gekozen kerstlied en tokkelden ritmisch op meegebrachte
instrumenten. In de kleine, knusse kring lazen ze zelf de voorbeden, terwijl anderen brandende
kaarsjes aan de kerststal plaatsten. Ieder klasje kreeg een lege doos met een getekend hartje mee.
Doel: ze vullen met leuke of misschien minder leuke dingen. Zo kan de doos ‘de schatkist’ van iedere
klas worden, gevuld met herinneringen van iedereen, zodat 2017 een jaar wordt met een ‘hart voor
elkaar’.
Dank jullie wel: juf Ria, juf Camy en meester Wouter. Kerstviering 2016: overdoen!

Uit het leven/klas gegrepen ...
BIBBUS
Integratie van Chromebooks in de klas ... Max en Jan gaan samen naar de bibbus.
Jongens, meisjes,
Surf allemaal naar
het is pauze
www.buitenspelen.be

'Heb je soms een boek over kinderen opvoeden?' vraagt Max aan de bibmijnheer.
'Ja hoor', zegt hij,
'maar ben je niet nog een beetje jong om kinderen op te voeden?'
'Zeker', antwoordt Max,
'ik wil gewoon weten of mijn ouders het een beetje juist doen.'

STRAF
'Je moet mij helpen, dokter.’
Ik praat in mijn slaap’, zegt Max tegen de dokter.
'Maar Max, dat is toch niet zo erg?' vraagt de dokter.
'Jawel', antwoordt Max, 'want dan krijg ik altijd straf van de juf!'
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Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Een activiteit van de GVB Boxbergheide,
georganiseerd door de ouderraad

Voor eventuele vragen mail naar:
orboxbergheide@gmail.com
of vraag info aan één van de ouderraadleden

Wij hopen u te verwelkomen !!
De Ouderraad

Betalen kan via overschrijving op
BE46 0014 1821 1536
met vermelding van je familienaam + 'EETDAG 2017'
Uw inschrijving is pas definitief ná betaling.

Inschrijven kan tot en met 19 maart online of door dit inschrijfformulier
aan de leerkracht te bezorgen.

Schrijf jullie snel in en
* ontdek onze menukaart *
Kook eens lekker niet zelf maar geniet van een hartige croque
of smelt weg van onze heerlijke dessert-croques.

Op zaterdag 25 maart organiseert
de ouderraad weer een supergezellige eetdag.
De opbrengst hiervan gaat volledig naar de kinderen.

Beste ouders,

€ 3,50

€7

€ 5,50

OPBRENGST GAAT VOLLEDIG NAAR DE KINDEREN VAN
G.V. BASISSCHOOL BOXBERGHEIDE

INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF NÁ BETALING

LAATSTE INSCHRIJVING OP 19/03/2017

OVERSCHRIJVING NAAR BE46 0014 1821 1536 MET VERMELDING NAAM
CASH BETALING AAN LEERKRACHT

€

€ 10

€ 8,00

4 SNEDEN

Bij voorkeur te betalen via overschrijving

TOTAAL

CROQUE AFRIKA
Nutella, hazelnoten en banaan op briochebrood
CROQUE ESPANA
Appel, kaneel en bruine suiker op briochebrood

CROQUES DESSERTS

CROQUE NORWAY
Gerookte zalm, kruidenkaas
CROQUE ITALIA
Ham, tomaat, mozarella, rode pesto
CROQUE BOKRIJK
Spek, pruimen, honing, geitenkaas, tijm
CROQUE VEGGIE MEDITERRANÉE
Champignon, Mozarella, groene & rode pesto op donker brood
CROQUE VEGGIE À LA GRECQUE
Appel, geitenkaas, honing, walnoten op donker brood

CROQUES SPECIALS

CROQUE MONS IEUR
hesp, kaas
CROQUE HAWAI
hesp, kaas, ananas

2 SNEDEN

aanvinken aub 12u30-13u30

16u30-17u30
17u30-18u30
18u30-19u30

GENIET OPNIEUW VAN ONZE
OVERHEERLIJKE CROQUES

Uur van aankomst 11u30-12u30

Aantal personen :

Telefoonnummer :

Naam :

CROQUES NORMALS

De Schalm - Landwaartslaan 99
Zaterdag 25/03/2017
Vanaf 11h30

WE WILL CROQUE YOU AGAIN!!

