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Dag allemaal, 

de eerste twee maanden van het schooljaar zijn omgevlogen. Ondertussen 

hebben al aardig wat werkgroepen veel werk verzet. De stroom van 

activiteiten is goed op gang. 

 

Een eerste activiteit was onze deelname aan levensloop. 

Een hele grote dankjewel aan iedereen die heeft 

meegewandeld, gelopen of geholpen. 

 

Niet veel later was het tijd om te griezelen. Wat een 

topeditie is dit geworden, dankzij jullie! Hopelijk 

hebben jullie er allemaal evenveel van genoten als 

wij en kunnen jullie nog heerlijk terugblikken met ons 

verslag in dit Boxlettertje, en de foto’s op onze 

website.  

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Bekijk dan zeker de 

kalender op onze website en op de achterkant van deze editie lijsten we 

ze alvast even voor je op. 

Eéntje willen we echter heel speciaal vermelden en dit enkel en alleen 

omdat we er tot nu toe al bijna wekelijks over worden aangesproken... 

”Ligt de datum van de fuif al vast?” “Wanneer is de fuif?” We kunnen je 

geruststellen ... ook dat team is al volop bezig! Want onze Foute Fuif 

wordt dit jaar een jubileumeditie. De 10de Foute Fuif komt er aan op 3 

februari 2018. 

Nieuw in ons Boxlettertje: iedere editie geven we aan 2 leerjaren het 

woord. Onze spitsafbijters zijn de eerste kleuterklasjes en de 6de jaars. 

Een dankjewel aan de leerkrachten, die enthousiast op onze vraag 

ingingen. Ook Meester Johan houdt jullie graag op de hoogte over het 

reilen en zeilen binnen de digitale wereld. In deze editie alvast een 

voorsmaakje. 

Hopelijk hebben jullie er een heerlijke vakantie opzitten en genieten jullie 

samen van vallende bladeren en gezellige avonden. 

Tot dan, 

Sara, Leen, Kristel, Erwin, Dirk en Tim 

kernbestuur ouderraad 

boxlettertje@gmail.com 
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Ouderraad 

Levensloop 

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. Team BS Boxbergheide vormde op 14 en 15 oktober met 61 teamleden fijne 

wandelmaatjes. Het was de grootste levensloop met 128 verschillende teams. En ook wij slaagden 

erin, op de piste van Sint-Lodewijk, 24 uur non-stop te bewegen. Tegen kanker.   Sereen en krachtig.  

Wandelend, joggend, rennend, … Vechtend.  Sterk.   

 

Dankzij de bijdrage van iedere levensloper, de spaarpotjes in onze klassen en de wafelverkoop 

oogstten we dit jaar €1659,46. Leerkrachten, ouders, ouderraders, kinderen en sympathisanten: heel 

erg hard bedankt om zo enthousiast te steunen en bij te dragen. Het bracht veel mensen weer op 

een unieke manier samen. Zalig.  Noteer alvast onze volgende levensloop: 29 en 30 september 2018. 

Hopelijk tot dan! 

Griezelen in Boxwood 

29 oktober 2017. Klokslag 17u30. De avond valt. Gehavend met fles en ietsje te diep in het glas 

gekeken – of was het nu omgekeerd – verwelkomde Amy Winehouse onze filmbezoekers. En ze 

hadden er zin in. Zin om Hollywoods beste griezelfilms in onze straten tot leven te zien komen. 

Gewapend met popcorn stapten ze dapper onze bloedeigen Boxberg op. 

 

Creepy levende poppen en een alomziend blauw oog op de most haunted movie set werden alvast 

gesmaakt. Jigsaw deed handen trillen. Popcorn wipte hier en daar uit de verpakking toen 4 akelig 

lachende zombie kids, vanuit hun draaimolentje, een soort van stagediving op de groepjes 

wandelaars uitoefenden. Van special effect gesproken. The walking death doolden op onze 

speeltuin aan de Oude Zonhoverweg rond. Mogelijke angsten werden dankzij de soep weer netjes 

weggespoeld om in de Leemstraat de Game of Thrones te overwinnen. Harry Potter en Hermelien 

toverden wat Zweinsteinse wafels terwijl ietsje later de Pirates of the Carribean vin aan vin met 

Jaws de Boogstraat in zwommen. Een geluk dat ze geen wafels lustten. En dan onze reddende 

Ghostbusters, die fijntjes alle spoken met een soms wel erg vochtige substantie bestreden. Troost 

werd hier en daar in eeuwig beschermend snoepje geboden. U mag gerust zijn: de behandeling was 

voldoende krachtig om ook de blikken van IT te weerstaan. Beste clowns of andere creepers: jullie 

zijn gewaarschuwd. Onze filmbezoekers transformeerden in akelige, tegen griezels bestande, 

buitenbeentjes en sloten onze filmavond met een lekkere Hete Hond en hersenslierten af (lees: hot-

dog met zuurkool). 

 

Tot slot graag nog een applaus voor alle helpende ouderraders, buurtbewoners en sympathisanten 

van onze griezelset. Meer dan 500 wandelaars schrokken van een kleine 100 medewerkers. En we 

genoten. 
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Klasberichten 

ZEEKLASSEN – 6de jaars 

Herfst  … Het 'Zeetje' had er dit schooljaar zin in om onze laatstejaars heel wat vroeger dan andere 

jaren te verwennen. Maandag 16/10 vertrokken onze 3 klassen vanuit Genk richting Blankenberge. 

Hoppa: 5 schooldagen eens ietsje anders invullen. Zalig! Kom, we trekken er samen even tussenuit 

dankzij hun verslag. 

Een lange fijne rit gaf veel zin in een lekker middagmaal. Hierna 

was het tijd voor de eerste sportactiviteiten. Eigenlijk kwam dit 

wel iedere dag, weliswaar in een andere vorm, aan bod. Bedden 

werden vlotjes slaapklaar gemaakt, koffers werden uitgepakt en 

zonnestralen –en de dijk– nodigden uit op een leuke 

avondwandeling. Daar zeiden wij geen 'nee' tegen. En doodmoe 

zullen we wellicht iedere avond het bed inklimmen, op naar 

telkens een fijn gevulde volgende dag. 

Wie Blankenberge zegt, kan niet om het bezoek aan het 

Serpentarium heen. Voor 

sommigen griezelen. Maar 

dankzij Kinepolis in Oostende werden mogelijk akelige gedachten 

verzacht met een fijne avondfilm en een gezellige tramrit. Heel 

wat slaapwandelaars werden richting bed begeleid. Sealife en een 

avondje samen bowlen waren de 3de dag top. Evenals het fijne 

bezoek van meester Piet, die ons op donderdag vergezelde naar 

het museum in de haven van Zeebrugge: Seafront. Sommigen 

vonden de duikboot een beetje eng, maar daarom niet minder 

leerrijk. Het hoogtepunt was zeker de avond van onze stevige 

beach party: iedereen helemaal uitgedost en al dansend hebben 

we de feestweek afgesloten. Allé, de volgende ochtend eigenlijk: 

al shoppend. Om dan gepakt en gezakt weer richting Genk te 

treinen. We waren even van huis weg. En voor velen van ons was 

het weer leuk om de mensen van onze thuishaven terug te zien. 

 

Aan iedereen: nogmaals bedankt om er zo’n onvergetelijke week 

van te maken! 

juf Peggy, juf Ann, juf Anne en meester Bert 

 

 

GROOTOUDERDAG – eerste kleuterklasjes 

Donderdag 26 oktober. Ons jaarlijks grootouderfeest. Oma's en opa's beleefden in de Schalm een 

optreden bomvol avonturen van onze 3-jarige topartiesten. 

Onze kleuters werkten al enkele weken in de klas rond het boekje: 'Anna in het circus' . Het circus 

werd al snel de rode draad van onze show, waarin juf An het verhaal fijntjes als presentator aan 

elkaar reeg.  Juf Marga opende de show met een nummer van K3: 'Zwaai als je verliefd bent'. Dan 

volgde juf Sabine met haar kleine clowns op het liedje: 'Dolle Dobus'. En als laatste kwamen juf 

Ingrid en juf Wendy met hun koorddansers op 'Allegria'. Als afsluiter trakteerden alle kleuters hun 

grootouders met nog een extra slotnummer: 'Ga je mee naar het circus?' van Samson en Gert. 

Dan volgde er nog iets fris of een lekker tasje koffie met een stukje 

cake. 

Een dikke dankjewel aan ALLE helpende handen. Bedankt voor alle 

mooie complimentjes en … tot volgend jaar, 

juf Marga, juf Sabine, juf Ingrid en juf Wendy 
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13/11/2017: 2de lj theater  

‘Slaapwel Frank’ 

 3de /4de lj theater 

‘De liegenaar’ 

14/11/2017: medisch onderzoek 3A & 3B 

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

‘Gladiolenstraat’ 

16/11/2017: bib-bezoek 5-jarigen 

20/11/2017: 5de lj Studio Globo  

22/11/2017: VRIJAF 

conferentiedag 

27/11/2017: Sinterklaas op bezoek 

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

‘Niet drummen’ 

29/11/2017: 2,5-jarigen theater 

‘Niet drummen’ 

04/12/2017: VRIJAF 

lokale 

verlofdag 

12/12/2017: alles met de bal—L3 

infoavond ivm opvang 

19/12/2017: 5de lj theater 

‘Inuk’ 

20/12/2017: openklasmoment instappers 

(2,5-jarigen) 

21/12/2017: selectief oudercontact 

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

03/02/2018: Foute Fuif 

ouderraad 

03/03/2018: Eetdag 

ouderraad 

Bits & Bites 

Kalender 

Onze kinderen zijn op steeds op jongere leeftijd digitaal actief. En ook wij 

gaan hierin graag mee. Een fijn voorbeeld zijn onze 6de jaars. Tijdens de 

les WO gaan ze vaak aan de slag met de chromebooks, die we nog niet lang 

geleden aankochten. Zo wordt de klas, o.a. tijdens de les godsdienst, in groepjes verdeeld. Ze 

werken samen, en tegelijkertijd, aan een presentatie over bijvoorbeeld diverse 

levensbeschouwingen. De leerlingen maken hiervoor gebruik van de google apps. Het is leuk te zien 

hoe de leerlingen, elk op hun eigen tempo, tot een mooi en creatief eindresultaat komen! Wij zijn 

alvast fan! 

Meester Johan—ICT en media 

Meester Piet aan het woord 

ONE MILE A DAY. Vanaf 16 oktober startten we in 4 klassen met dit 

proefproject: 2B, 3A, 5B en 6B. Het doel is simpel: de klasdag doorbreken met een wandeling of een 

rustige jogging in de frisse buitenlucht om de conditie en concentratie van onze kinderen te sterken.  

De leerkracht kiest flexibel het starttijdstip en trekt met de hele klas een 15-tal minuten naar buiten 

om daarna de gewone klasactiviteit te hervatten. In januari 2018 volgt de evaluatie. 

CONFERENTIEDAG. Ter herinnering: woensdag 22 november is er geen school voor onze 

kinderen. De leerkrachten werken dan aan het nieuwe leerplanconcept: start to ZILL. 

SINTERKLAAS. Het komt steeds dichterbij: de Sint bezoekt ons op maandag 27 november. 

INFO OPVANG. Dinsdag 12 december kom je meer te weten over de status van onze opvang. We 

starten om 19u in de Schalm. Van harte welkom! 

TER HEIDE. Ieder jaar kiezen we een project dat we met onze leerlingen financieel willen 

ondersteunen. Voorwaarde is wel dat onze kinderen goed geïnformeerd worden over de werking van 

de organisatie. Denk maar aan de actie 'Ananau' van VZW Qué Bonito waar Ellen Bosch, oud leerling 

van onze school, aan meewerkt. Dit schooljaar kozen we om het dichter bij huis te realiseren m.n. 

samen met onze buren van Ter Heide. Concrete afspraken worden net na deze herfstvakantie 

gemaakt. Je hoort er nog van! 

Piet Anthonissen—Directie 


