
  

 

  

BOXLETTERTJE 

Jaargang 2017-2018  —  n° 3  —  december-editie 

Dag allemaal, 

de laatste 2 maanden van het jaar waren een beetje woelig. Niet alleen het weer, maar ook algemene bezorgdheden 
rond de opvang. Gelukkig kunnen we bijna zeggen: “Eind goed, al goed”.  
De onzekerheden rond de opvang worden opgeklaard. Jullie vinden in dit Boxlettertje 
al een verslag van Stad Genk. 

In de tijd van advent en Kerstmis kunnen we alleen maar licht en warmte laten 
groeien in het leven. Dus laten we vooral het positieve meenemen en ook uitkijken 
naar het volgende jaar. We werken allemaal samen om het voor onze kinderen beter 
te maken, hen kansen te geven! 

De ouderraad plant in het nieuwe jaar heel wat leuke activiteiten. We willen jullie al 
een beetje waterachtig maken naar het thema van de fuif. Een tipje van de sluier kan 
je hieronder al lezen. Ook de eetdag staat voor de deur op 3 maart 2018. Willen jullie 
deze alvast in jullie agenda noteren? 

Verder vinden jullie, in dit Boxlettertje, enthousiaste kinderen en juffen over “One Mile a 
Day”, “Studio Globo”, “Alles met de bal” en de “Lego Education days”. We kijken al uit naar het verslag van het 
Geronimo Stilton-project, maar dat zal voor het volgende Boxlettertje zijn. De verschillende nieuwsflashes zijn door de 
kinderen of de leerkrachten, speciaal voor jullie, geschreven. Geniet ervan! 

Als laatste rest ons alleen nog jullie een heerlijk warme kerstperiode te wensen, samen met de mensen die je liefhebt. 
En uiteraard een sprankelend oudjaar en een verfrissende start van het nieuwe jaar. 

Warme kerstgroet, 

Kristel, Leen, Sara, Tim, Dirk en Erwin 

De Kern 

6 januari 
 

16u00 kaarten F
oute Fuif 

3 februari: 
Foute Fuif 

3 maart: Eetdag 

Zaterdag 3 februari is het weer tijd om je beste dance-moves te tonen op onze Foute Fuif. Het is reeds de 10
e
 editie 

en daar willen we iets speciaals van maken. 

Het idee begon om een fuif voor onze kinderen te organiseren, maar omdat wij niet pedagogisch geschoold zijn, wilden 
we dit tijdens de schooluren doen, zodat de juffen ons konden bijstaan. Zo kwam er de verrassingsdag. 
Om hiervoor de nodige centen te verzamelen, hebben we in 2009 de eerste “Foute Ouderfuif” georganiseerd. Een 
100-tal mensen wisten de sfeer te maken en door te gaan tot de vroege uurtjes op de beats van DJDJ.  
De verhalen deden de ronde en lokte jaarlijks meer en ook verklede mensen naar onze fuif.  

Toen in 2012 een koe op onze affiche prijkte kwam het idee om rond een thema te werken. De zaal werd omgetoverd 
tot een ski-hut. Een schnaps bij de inkom, hooi, een koe en een heuse “Stube”. Na “Tirol” waren we al aan ons eerste 
jubileum. “Sjiek fout” met de nodige glitter en glamour en een live optrede van partyband GENANT. Het werd een 
heuse gala-avond. 

Het Europese continent was al snel te klein en we gingen aan boord van “The Love Boat”. Vele kapiteins, vergezeld 
van matrozen en zelfs kwallen voerden ons naar “The Beach” met palmbomen en witte stranden. 
DJ Hans en Didier wisselden zwoele zomerse hits met de meest foute klassiekers. 

In 2016 werden de bikini’s en strooien rokjes vervangen door smokings voor een “N8@Vegas”. De roulette tafels 
verlatend, trokken we verder naar Texas waar we in “The Wild West” terechtkwamen. Cowboys en indianen dansten 
vredelievend door de nacht. 

Zo komen we aan ons 2
de

 jubileum. Ben jij benieuwd hoe de ouderraad dit zal vieren? Hou dan zeker onze website en 
facebookpagina in het oog. Kaarten zullen enkel verkrijgbaar zijn via de website vanaf zaterdag 6 januari om 16u. 

Foute Fuif - 10 jaar Foute Fuif - 10 jaar Foute Fuif - 10 jaar Foute Fuif 
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 orboxbergheide@gmail.com 

 www.orboxbergheide.be 

Meester Piet aan het woord 

EXTRA INSTAPKLASJE. Na de herfstvakantie stapten 12 nieuwe kleuters onze schoolpoort binnen. We zijn bij 
deze een tweede klasje 2,5-jarigen rijker. Juf An en juf Lieselotte zorgen voor deze kleuters. 

CONFERENTIEDAG. Woensdag 22 november hadden onze leerlingen geen school. De juffen en 
meesters waren er wel. Zij bogen zich over het nieuwe leerplan. Eén plan voor de volledige 
basisschool. 'Zin in leren, zin in leven' is de naam van het nieuwe leerplanconcept.  We gaan ons hier 
nog meer in verdiepen tijdens volgende vergaderingen en studiedagen. 

SINTERKLAAS. Ook dit jaar kwam de Sint met zijn pieten op bezoek. Door omstandigheden was zijn slaapkamer 
niet te gebruiken en sliep de goede man in een caravan. De kinderen hebben dan maar de kamer van de Sint in 
orde gebracht. 

SCHAATSEN. Deze week gaan onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar schaatsen in Genk. Denk eraan 

zeker handschoenen mee te geven: ze zijn verplicht op de schaatsbaan. 

OUDERCONTACT. Donderdag 21 december is er een selectief oudercontact. Mocht het van toepassing zijn, word 
je daarop uitgenodigd. 

KERSTVIERING. Vrijdag 22 december houden we een kerstbezinning in de kerk. Ieder leerjaar apart. We 
verzamelen dan ook pakjes voor de Vincentius vereniging. Zij verdelen alles onder de minderbedeelden van Genk. 

KERSTVAKANTIE. Het eerste trimester eindigt voor onze kinderen vrijdag 22 december om 15u. De school begint 

terug maandag 8 januari om 8u45. 

BOUWFRONT. De werkzaamheden op school naderen het einde. Hier en daar nog wat afwerken, en dan is de klus 
geklaard. Mooie nieuwe toiletten en een turnzaal voor de kleuters. Langs achter ook een werkplaats/garage voor 
onze werkman. Bedoeling is om de nieuwbouw in de maand januari in gebruik te nemen.  
Het bestuur is zelfs al actief met het volgende project: onze huidige turnzaal opfrissen en de oude toiletten een 
nieuwe bestemming geven. De plannen zijn al bijna klaar. 

TUTTI FRUTTI. Dit fruitproject stopt einde januari 2018. Door besparingen krijgen we hiervoor helaas minder 
subsidies van het ministerie van visserij en landbouw. Enkel nog voor 10 weken. Woensdag blijft de fruitdag. Geef 
die dag de kinderen een stuk fruit mee als tussendoortje. 

Mijn beste wensen voor  2018. Maak er een fantastisch jaar van! 

Piet Anthonissen 
Directie 

Klasberichten 

3A – ONE MILE A DAY. In een eerdere editie las je vast over 'One Mile a Day', het proefproject waaraan 4 klassen 
van onze school deelnemen. Doelstelling: de lessen en het hoofd op een toffe manier ietwat 'verfrissen'. 

Het Boxlettertje was te gast in de sportieve klas van Juf Vera: 3A. En het bezoek was er eentje met een 100% 
energiegarantie! Allereerst werden schoenen vlotjes gewisseld met sportschoenen. En laaiend enthousiast stapten 
de sporters vervolgens richting heide om tijdens dit buitengewoon kwartiertje de benen te strekken en het hoofd in 
de gure wind af te laten koelen.  

Wat het zo speciaal maakte? Ongetwijfeld het vele gelach van de kinderen, die de heide binnen onze schoolpoorten 
en ieder op eigen ritme, bewerkten: wandelend, joggend of zelfs rennend.  

Wij noteerden alvast superveel plezier! Youtube 'One Mile a Day' maar eens en je wipt meteen zelf je 
sportschoenen in. Deze actie durven verder trekken, lijkt ons wel een prima optie. We zijn benieuwd naar de 
evaluatie in januari!  

Groetjes, Juf Vera en haar voltallig sportteam 
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Klasberichten 

3B - ALLES MET DE BAL. Op 12 december 2017 zijn de 
kinderen van het 3

de
 leerjaar naar ‘Alles met de bal’ geweest. 

In het Genkse sportcentrum hebben we leuke en sportieve 
spelletjes met de bal gespeeld. Wij vonden het mega-top!  
’s Morgens brachten onze mama’s, papa’s, oma’s en opa’s 
ons naar daar. We willen hun dan ook bedanken. Het 
leukste vonden wij met de basketbal dribbelen en dan 
proberen te scoren. Dat was ons gelukt! We waren in 3 
groepen verdeeld en speelden spelletjes tegen elkaar, zoals 
voetbal, jagerbal, basketbal, tennis, hockey…  

Op het einde van de voormiddag waren we heel moe en 
eindigden met de kreet: ALLES MET DE …. BAL!!! 

Groetjes van Myrthe en Lien en 3B, topklas van Juf Eline 

 

5
de

 & 6
de

 LJ - LEGO EDUCATION. Gedurende twee weken gingen onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar aan 
de slag met de Legodozen 'Machines en mechanismen' . Dankzij deze dozen leerden ze spelenderwijs ontzettend 
veel bij over de wetenschappelijke en technische manier van werken. 

Tijdens de eerste week ontdekten ze door enkele eenvoudige 
bouwsels waarom vormvaste figuren zo belangrijk zijn in ons 
dagdagelijks leven. Ook maakten ze een hond van Lego. Niet zo maar 
een hond natuurlijk, maar eentje die kon bewegen dankzij tandwielen, 
overbrengingen en motoren.  

In de tweede week bouwden ze een auto. Om deze auto te laten 
rijden, moesten ze eerst energie opwekken met hun zelfgemaakte 
dynamo! Het was een echte uitdaging! 

Er werden plannen gelezen, foutjes opgespoord en aangepast, 
samengewerkt met een partner... Als echte onderzoekers waren ze 
actief bezig met hun techniekuitdagingen en STEM-activiteiten 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Meester Wouter heeft een opleiding op Sint-Lodewijk gevolgd om de kinderen binnen Lego Education weg te wijzen. 
En samen met de juffen ondersteunde hij onze gedreven technici. En o, onze school mag deze Legodozen zelfs ook 
van TI Sint Lodewijk lenen. 

Wat waren het twee boeiende, actieve en leerrijke weken.  
Meester Wouter en juf Marleen (5A), juf Vera (5B), juf Anne (6A), juf Peggy (6B) en juf Ann (6C) 

 

5
de

 LJ - STUDIO GLOBO. Op maandag, 20 november ll. bezochten de lln. van het 5de leerjaar A en B o.l.v. hun 
leerkrachten juf Marleen en juf Vera Studio Globo voor een inleefspel rond het thema 'Achter de Muur'. 

De voorbereiding. Gedurende de voorbije 2 weken werkten we in de klas tijdens verschillende godsdienst- en 
taallessen rond dit project. We namen a.h.w. een kijkje "achter de muur" van onze eigen, heel diverse samenleving. 
In het project maakten we kennis met vijf 11-jarige kinderen uit het dorpje 'Oosterbeke', nl: Kim, Daan, Evy, Sammy 
en Mourad, elk met hun eigen verhaal, hun ervaringen, dromen en wensen. Ze staan met beide voeten in onze 
hedendaagse wereld. Ook zij worden geconfronteerd met onze diverse samenleving en met het feit dat hierin niet 
iedereen dezelfde kansen krijgt. Sommige mensen vallen uit de boot en dat is niet correct/eerlijk. 

Over het Inleefspel rond kansarmoede en de buurtwandeling in Runkst kan je lezen op de website van de 
ouderraad onder de rubriek Boxlettertje 

06/01: 16u00 Start kaartverkoop Foute Fuif 

11/01:  theater 'Wriemel' (4-jarigen en 1
ste

 lj) 

15/01:  theater 'Wiegelied' (2,5-jarigen) 

16/01:  film 'Toen mijn vader...' (3
de

 lj) 

18/01:  theater 'Dat begint hier...' (5
de

 lj) 

23/01:  theater 'De koning zonder schoenen'  

  (4 & 5-jarigen) 

24/01:  laatste keer 'Tutti Frutti' 

31/01:  pedagogische studiedag (vrijaf) 

01/02:  start zwemmen 1
ste

 lj, 4
de

 & 5
de

 lj 

02/02:  auteurslezing (6
de

 lj) 

03/02: Foute Fuif  

05/02:  theater 'Modders' (3
de

 lj) 

06/02:  theater 'Modders' (4
de

 lj) 

07/02:  openklasmoment (2,5-jarigen) 

08/02:  algemeen oudercontact 

12-18/02: krokusvakantie 

03/03: eetdag ouderraad 

Kalender 



4 

 

4 Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

Opvang — informatie van Stad Genk 

Op dinsdag 3 april 2018 start de vernieuwde buitenschoolse kinderopvang in Genk-West. Hiermee wil Stad Genk 
voor alle Genkse kinderen een kwaliteitsvol , bereikbaar en betaalbaar buitenschools aanbod van opvang en 
vrijetijd. Dit voor en na school, tijdens schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Stad Genk werkt samen met 
VSB Sint-Michiel Winterslag, GO Het Kompas, VBS Boxbergheide en VBS Sterrenrijk Bokrijk, 
vrijetijdsorganisaties en de opvangorganisator. 

Voor deze opvang zal de pastorij van Boxbergheide de komende jaren verbouwd worden. In afwachting daarvan 
wordt er een buitenschoolse opvang voorzien voor 100 plaatsen in de achtertuin van Het Kompas, met toegang  en 
parking aan de Plaggenstraat. Kinderen kunnen vanuit de lange opvang deelnemen aan diverse vrijetijdsactiviteiten. 
Aanvullend is er in en door de school een aanbod van korte opvang.  

Op dinsdag 19 december om 20u worden de plannen toegelicht in De Schalm.  Daarna worden jullie 
bekommernissen en vragen verder opgevolgd in overlegmomenten met directie, schoolbestuur en de ouderraad.  
Daarna, van zodra de organisator bekend is, word jij als ouder uitgenodigd voor een informatiemoment, waarop je 
alle concrete informatie over het verloop, de inschrijving, werking en begeleiding mag verwachten. Je kan hier dan 
ook terecht met al je praktische  en individuele vragen. 

 

De nieuwe opvang in een notendop:  

Lange opvang =  

Opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen van verschillende scholen in units aan de Plaggenstaat Georganiseerd  
door  de organisator lange opvang, waarbij de begeleidsters Mirella, Evelien en Yentle mee de overstap maken 

Op volgende tijdstippen 

 ‘s Morgens voor school, van 7u tot 8u30 

 Woensdagnamiddag, van 12u tot 18u30 

 ’s Avonds na school, van 15u tot 18u30 

 In vakanties,  van 7u tot 18u30 

Koppeling en afstemming met vrijetijdsaanbod in de buurt - Multimove, Academies, Technologiebende, C-mine 
Cultuurcentrum, Gigos, speelpleinwerking Heidevreugde, Turnkring Desem Harop 

Busvervoer voorzien door stad, met begeleiding vanuit lange opvang 

 

Korte opvang =  

Opvang voor kinderen van de eigen school, die slechts kortere tijd naar de opvang gaan 

Georganiseerd in en door de school 

 Op woensdagmiddag, van 12u tot 13u 

 ’s Avonds na school, van 15u tot 16u 

 

Ouderbijdrage (inclusief busvervoer)= 

 Voor en na school: 0,84 euro / begonnen half uur 

 Op schoolvrije dagen / woensdagnamiddag:  
2,98 euro voor minder dan 3u opvang 

 5,10 euro voor 3 tot 6u opvang 

 8,89 euro voor meer dan 6u opvang 

 Met korting voor broers en zussen 

 

 

nvdr:  Stad Genk heeft gevraagd deze informatie met u te delen. 

De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van de 
uitgever. 


