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Beste allemaal, 

 

De vakantie ligt al enkele weken achter ons en we mochten vele van jullie 

op 1 september met een bakje troost verwelkomen. We hopen dat 

iedereen ondertussen terug zijn plekje op school heeft gevonden en met 

volle goesting is begonnen. 

 

Dit jaar wil de school, samen met de ouderraad, extra aandacht geven aan 

veilig naar school komen met de fiets. Op woensdag 20 september zijn de 

stadswachten fietsen komen labelen en op 25 september worden de 

fietsen ook gecontroleerd. We willen jullie, ouders, oproepen om de fietsen 

van jullie kinderen regelmatig te controleren. Samen bouwen we dan aan 

een veiliger fietsverkeer voor onze kinderen. 

We willen een warme oproep doen voor onze allereerste activiteit. Op 14 

en 15 oktober nemen we samen met de school deel aan Levensloop. We 

willen jullie, ouders en kinderen, graag uitnodigen om mee te komen 

wandelen (of lopen, voor de heel sportieve onder ons). Jullie mogen je 

dan inschrijven via de site van Levensloop. De naam van ons team is  

‘BS Boxbergheide ouderraad en leerkrachten’. Hou zeker ook onze 

wafelstand t.v.v. Levensloop in de gaten! 

 

In november volgt onze griezelwandeling… hou de boekentas van je 

kinderen maar in het oog… 

 

Voor alle activiteiten die wij organiseren, kunnen we best wel wat 

helpende handen gebruiken. Wil jij mee komen helpen en heb je zin om je 

aan te sluiten bij de ouderraad, dan ben je woensdag 20 september om 

20u. welkom op de eerste vergadering van de ouderraad! 

 

Tot dan, 

Sara, Leen, Kristel, Erwin, Dirk en Tim 

kernbestuur ouderraad 

boxlettertje@gmail.com 
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Boxlettertje is een uitgave van de ouderraad van de Katholieke Basisschool Boxbergheide en telt zes edities. Boxlettertje is teamwork.  

De dri jvende krachten: Sara De Meulenaere, Jan Van den Bergh, Elke Gabel,  Ann Gryncewicz, Natalie Mahieu, Sanne  

Blindeman, Kristof Lantmeeters. Verantw. uitgever: Sara De Meulenaere, ouderraad Boxbergheide, p.a. Boxbergstraat 1, 3600 Gen k. 

  orboxbergheide@gmail.com 

 www.orboxbergheide.be 

 www.bsboxbergheide.be 

  www.facebook.com/ouderraadboxbergheide 

  www.facebook.com/basisschoolboxbergheide 

  besloten facebookgroep: ouders basisschool Boxbergheide 

Ouderraad 

Meester Piet aan het woord 

01 SEPTEMBER. Het nieuwe schooljaar startte vlotjes. We wensen alle kleuters en leerlingen een 

leuk en leerrijk jaar. Ook de ouderraad was weer meteen van de partij. Bedankt hiervoor! 

INFODAGEN. Iedere klas- of kleutergroep houdt een oudercontact in de beginweken om jullie te 

informeren over de werking in de klas. Hier is ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de 

leerkracht. Zit je met een vraag? Zeker komen. Data worden door de leerkrachten meegedeeld. 

SECRETARIAAT. Voor allerhande vragen: studietoelagen, turnkledij, ... kan je steeds terecht op het 

secretariaat. We zijn er vanaf 8u en gaan meestal niet vóór 16u naar huis (behalve woensdag). 

Karine of Anne zijn telefonisch bereikbaar via (089)35 13 35 en helpen jullie graag verder. 

LEUKE WEETJES. Juf Leen (4de lj) is bevallen en geniet voluit van haar dochtertje 'Nine'. Tijdens 

haar bevallingsverlof wordt ze vervangen door juf Kim. Ook juf Liesbeth is bevallen tijdens de 

vakantie. Haar zoontje heet Tibeau. Juf Heidi neemt de draad bij de 5-jarigen weer op. Welkom 

terug! Ze is voorlopig halftijds actief en wordt voor de overige tijd bijgestaan door juf Carolien. De 

dochter van juf Veerle stapte vrijdag 8 september in het huwelijksbootje. We wensen haar een 

goede vaart. 

MUZIEKACADEMIE. De leerlingen van het 3de gingen op bezoek bij de Genkse academie voor 

muziek, woord en dans. Geïnteresseerde kinderen kunnen zich inschrijven. Vanaf dit schooljaar zijn 

er lessen 'Ga voor kunst' op onze school op dinsdag en donderdag (de vroegere tekenschool). 

Muziekschool blijft op dinsdag en vrijdag na de school. 

HEIDEKRUISJE. Dinsdag 12 september was er de jaarlijkse herdenking aan het Heidekruisje. Onze 

leerlingen van het zesde kregen uitleg van Willy Jacobs, officier bij de landmacht, over hoe je met 

een leger de vrede probeert te bewaren. 

SPORT. Woensdagnamiddag 27 september vindt, in de bossen rond het sportcentrum, de jaarlijkse 

scholenveldloop plaats. 

ZEEKLASSEN. Onze zesdeklassers gaan dit schooljaar heel wat vroeger op reis. Ze vertrekken 

maandag 16 oktober en zijn hopelijk gezond en wel terug op vrijdag 20 oktober. 

GROOTOUDERDAG. Dit leuke spektakel, gebracht door onze 3-jarigen, vindt plaats in de Schalm op 

donderdag 26 oktober om 14 uur. 

CONFERENTIEDAG. Opgelet: woensdag 22 november is er geen school voor onze kinderen. De 

leerkrachten gaan dan werken aan het nieuwe leerplanconcept. ‘Start to ZILL’. 

SINTERKLAAS. Als alles meezit, komt de Sint maandag 27 november op bezoek. ’t Is nog wel véél 

keer slapen. 

Piet Anthonissen 

Directie 
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Wie is wie en wie is waar 

KLASSEN EN LEERKRACHTEN 

Op dit ogenblik telt onze school 568 kinderen: 200 kleuters en 368 lagere 

schoolkinderen. 283 meisjes en 285 jongens vormen een mooi evenwicht.  

Hierbij een handig overzicht van onze klasverantwoordelijken en aantallen 

per klas. 

 

KLEUTERS 

K01G   juf Griet Briers (22) 

K02H   juffen Heidi Meyers en Carolien Vanden Abeele (22) 

K03CH  juffen Christel Goyens en Wendy Vrolix (22) 

K04S   juf Sylvie Olaerts (18) 

K05C   juf Carine Corstjens (18) 

K06K   juffen Karin Stienaers en Katrien Billen (17) 

K07I   juffen Ingrid Taens en Wendy Vrolix (24) 

K08S   juf Sabine Meus (23) 

K09M   juf Marga Olaerts (24) 

K10L   juf Lieselotte Wevers (10) 

 

zorgcoördinator  Clara Vanhees 

bewegingsopvoeding Natacha Leynen en Wendy Vrolix  

kinderverzorgster Karolien Czujka 

ondersteunend  Ann Reynders 

LAGERE SCHOOL 

1A   juf Sofie Muyldermans (21) 

1B   juf Shana Missotten (22) 

1C   juf Lara Ria (22) 

2A   juffen Paula Geraerts en Anna Toskas (18) 

2B   juffen Lissy Lieben en Kim Szulc (16) 

2C    juf Patricia Delsaer (19) 

3A   juf Vera Neirinck (23) 

3B   juf Eline Kessels (23) 

3C   juf Anne Goyaerts (24) 

4A   juf Nicole Brebels (21) 

4B   juf Veerle Vandebeek en Charlotte Perez (24) 

4C   juf Ann Cosemans (23) 

5A   juf Marleen Degens en meester Wouter Weltens (24) 

5B   juf Vera Eben (24) 

6A   juf Anne Bellinkx (22) 

6B   juf Peggy Grochowczak (21) 

6C   juf Ann Wynants (21) 

zorgcoördinator  Ria Lantmeeters 

ondersteunende zorg  Camy Auwerx, Kim Szulc en Wouter Weltens 

taalcoach   Patricia Delsaer 

bewegingsopvoeding Natacha Leynen, Patrick Dierckx en Johan De Cuyper 

Media/ICT   Johan De Cuyper 

OPVANG 't Zwieberke 

verantwoordelijken Martine Vercruyce en Raquel Staeren 

opvangmoekes  Mirella Mele, Annouk Morelle, Evelien Morelle, Yentl Vanhengel 

contact   0476/90 97 57 of 089/35 13 35 (tijdens schooluren) 

ALGEMEEN 

directie   Piet Anthonissen 

administratie  Karine Labut en Anne Temmerman 

preventieadviseur Patrick Dierckx 

onderhoudspersoneel Rita Bolla, Vincenzo Salvaggio, Tulay Parlayan, Arlette Crijns, Marco Moro, 

    Anne-Marie Martynec, Zohra Abakour, Vignigni Salvo 
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2017 

27/09/2017: scholenveldloop 

 start project ‘Tutti Frutti’ 

03/10/2017: 4de lj theater ‘De kikkerprins’ 

05/10/2017: dag van de leerkracht 

09/10/2017: 3de lj theater ‘Wat er 

gebeurde toen …’ 

14/10/2017: Levensloop 

16-20/10/2017: 6de lj zeeklassen 

24/10/2017: 3-jarigen theater ‘Licht’ 

26/10/2017: 3-jarigen grootouderdag 

 algemeen oudercontact 

30/10-05/11/2017: herfstvakantie 

13/11/2017: 2de lj theater  

‘Slaapwel Frank’ 

 3de /4de lj theater 

‘De liegenaar’ 

15/11/2017: 5-jarigen /1ste lj theater 

‘Gladiolenstraat’ 

22/11/2017: VRIJAF 

conferentiedag 

27/11/2017: Sinterklaas op bezoek 

28/11/2017: 2,5-jarigen theater 

‘Niet drummen’ 

04/12/2017: VRIJAF 

lokale verlofdag 

19/12/2017: 5de lj theater 

‘Inuk’ 

21/12/2017: selectief oudercontact 

25/12/2017-07/01/2018: kerstvakantie 

 

2018 

31/01/2018: VRIJAF 

conferentiedag 

03/02/2018: foute fuif 

ouderraad 

08/02/2018: algemeen oudercontact 

12-18/02/2018: krokusvakantie 

03/03/2018: Eetdag 

ouderraad 

14/03/2018: VRIJAF 

conferentiedag 

29/03/2018: selectief oudercontact 

02-15/04/2018: paasvakantie 

28-29/04/2018: schoolfeest 

01/05/2018: VRIJAF 

dag van de arbeid 

06/05/2018: eerste communie 

07/05/2018: VRIJAF 

lokale verlofdag 

10/05/2018: VRIJAF 

hemelvaartdag 

11/05/2018: VRIJAF 

brugdag 

21/05/2018: VRIJAF 

pinkstermaandag 

18/06/2018: proclamatie kleuters 

26/06/2018: proclamatie 6de lj 

28/06/2018: verrassingsdag 

ouderraad 

28/06/2018: algemeen oudercontact 

30/06/2018: start zomervakantie 

Tutti Frutti 

Kalender 

WOENSDAG = FRUITDAG 

 

Onze school doet mee met het 'Tutti Frutti'-project. Dit betekent dat onze 

kinderen, vanaf de laatste woensdag van september, iedere week een lekker 

stukje fruit eten. Heerlijk snoepen ze van dit gezonde tussendoortje. Dat 

kunnen we alleen maar toejuichen! De leerkracht brengt jullie op de hoogte 

wanneer er weer zelf voor fruit gezorgd moet worden. 


