
  

 

  

BOXLETTERTJE 
Jaargang 2017-2018  —  n° 3  —  paas-editie 

Dag allemaal, 

 

Begin maart is het traditioneel de “week van de vrijwilliger”. Iedereen zet 
dan even zijn vrijwilligers in de aandacht. We zouden dus ook graag dit 
Boxlettertje beginnen met een bedankje aan alle leden van de ouderraad. 
Want vrijwilligerswerk is helemaal niet van zelfsprekend meer. Iedereen heeft 
het druk, werken, huishouden, vrije tijd, hobby’s van de kinderen,… 

We willen onze ouderraad toch even bedanken, want bijna 40 ouders en hun 
partners zetten zich vrijwillig en onvergoed in voor de school. Een dagje verlof 
voor de verrassingsdag, ’s avonds vergaderen om een eetdag, fuif of 
Boxlettertje in elkaar te steken? We vragen soms veel, maar toch vinden we 
ouders die dit willen doen en altijd krijgen we het klaar. Dus een dikke dank-je
- wel aan al die ouders! 

We krijgen er natuurlijk heel wat voor in de plaats want voor die lach op de 
gezichtjes van de kinderen, daar doen we het voor. Of de dankbaarheid van 
de leerkrachten, directie en het schoolbestuur. Maar zeker ook de 
vriendschappen die groeien bij de ouderraad. Die hechte groep maakt dat een 
mens zich rijker voelt door iets vrijwillig te doen voor een ander. We zijn heel 
blij en dankbaar dat we met deze fijne groep mensen kunnen samenwerken. 

In dit Boxlettertje kunnen jullie weer even binnengluren in de klassen van jullie 
kinderen. Je vindt verslagjes van de boerderijklassen, Bednet en leuke 
boekbesprekingen terug! 

En als laatste nodigen we jullie graag uit 
op de open kijkdag van de nieuwe opvang 
op donderdag 12 april tussen 14u en 19u. 

We wensen jullie een Vrolijk Pasen en 
een deugddoende vakantie! 

 

Kristel, Leen, Sara, Tim, Dirk en Erwin 
De Kern 
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Schoolreis 

 
Benieuwd naar waar je kinderen op 8 mei  
op schoolreis gaan? 
 
kleuters:    Speelvillage (Maasmechelen) 
1ste leerjaar:  Saraland Molenheide (Houthalen-Helchteren) 
2de leerjaar:  Kinderstad (Heerlen) 
3de leerjaar:   Toverland (Sevenum) 
4de, 5de, 6de leerjaar: Bobbejaanland (Kasterlee) 

Info opvang p. 2 en 4
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Boxlettert je  is  een uitgave van de ouderraad van de Katholieke Basisschool Boxbergheide en te l t zes edit ies. Boxlettert je  is  teamwork.  
D e  d r i j v e n d e  k r a c h t e n :  S a r a  D e  M e u l e n a e r e ,  J a n  V a n  d e n  B e r g h ,  E l k e  G a b e l ,  A n n  G r y n c e w i c z ,  N a t a l i e  M a h i e u ,  S a n n e  
Bl indeman, Kr is tof Lantmeeters. Verantw. u i tgever : Sara De Meulenaere, ouderraad Boxbergheide, p.a. Boxbergstraat 1, 3600 Gen k. 

Meester Piet aan het woord 

OPVANG. Net na de Paasvakantie, op maandag 16/04, start de nieuwe opvang met volgende uurregelingen:  

  – 7u tot 8u30:   opvang in de Plaggenstraat door Familia VZW 

  – vanaf 08u30:  is onze school open 

  – 15u tot 16u:   korte opvang op school door Claudia, Elke en Josianne 

  – 15u tot na 16u:  lange opvang in de Plaggenstraat door Familia VZW 

Op woensdagnamiddag kunnen kinderen terecht op de bovenstaande locaties tussen: 

  – 12u15 tot 13u15:  korte opvang 

  – 12u15 tot 18u30:  lange opvang  

Voor de korte opvang kan je voor €20 een 20 beurtenkaart aankopen op ons secretariaat of in onze huidige opvang. 
Meer info? 089/35 13 35. Onze begeleiders zijn tijdens de opvanguren ook op dit nummer te bereiken. 

SPONSORACTIE TER HEIDE.  Vrijdag 20 maart waren er de hele dag 'Special Games'. Met de opbrengst 
dragen we bij voor de aankoop van een douchebrancard voor de bewoners van Ter Heide. 

SCHOOLFEEST. 28 en 29 april vieren we ons jaarlijks schoolfeest. Thema dit jaar:  'Drive-In'. De kinderen 
verzorgen een optreden telkens vanaf 14u. Met de tombola kan je een mooie TV winnen. Ook kan je iedere dag een 
mooie fiets winnen. Natuurlijk wordt er gezorgd voor drank en hapjes. Kinderen kunnen met een spelkaart 
allerhande spelletjes spelen. Een volle kaart kan tegen wat leuks ingewisseld worden. 

Piet Anthonissen 
Directie 

Boerderijklassen 

Terwijl je dit leest, genieten onze jongens en meisjes van het 2de leerjaar van kei-koe-le boerderijklassen. Van 
woensdag 28 tot vrijdag 30 maart leven ze samen, leren en spelen ze op de kinderboerderij van Pietersheim in 
Lanaken. Zoals ieder jaar opnieuw kan iedereen weer rekenen op de hulp van lieve boerderij oma’s en opa’s, die 
zich achter de boerderijschermen toch wel beestig geven:  bedjes dekken, eten en afwas onder controle houden, 
alsook het enthousiasme van de juffen intomen. Waarvan dit laatste ongetwijfeld de meeste energie van hun 
vraagt ;o). 

Tal van leuke activiteiten staan op het programma: graan malen en zeven, koekjes bakken, boter maken, de kippen 
en konijnen bezoeken, een uitstapje naar de waterburcht, spelen op de speeltuin, knutselen, … 

In de klas bereidden we ons samen voor op dit avontuur. We leerden over de boerderijdieren en hun jongen. Over 
dierengeluiden, het leven op een boerderij,… We maakten afspraken over het samen leven, eten en slapen zodat 
het voor iedereen een onvergetelijke week wordt. 

Waar onze kinderen het meest naar uitkeken? Onze lekker lang durende pyjamafuif en bonte avond! Blijven jullie 
tijdens het lezen duimen voor een zo helder mogelijke hemel? … Keigoed!  
Nieuwsgierig? We posten wat pics op bsboxbergheide.be! 

Wij zien het volledig zitten, 

juffen Paula en Anna (2A),  
juffen Lissy en Kim (2B),  
juf Patricia (2C)  

bsboxbergheide.be
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Ter Heide 

Elk jaar tijdens de vastenperiode zamelen we met de hele school geld in voor een goed 
doel. Dit jaar kozen we eentje dichtbij huis: Ter Heide. De kinderen van het vierde leerjaar 
hadden het voorrecht om de bewoners van deze speciale plek te leren kennen. Een 
verzorger van Ter Heide kwam ons uitleggen hoe het dagelijkse leven er bij hun aan toe 
gaat. En … We mochten zelfs ook allemaal een hele voormiddag bij de bewoners op 
bezoek. We fietsten er samen naartoe. Hoe onze leerlingen van 4A dit ervaren hebben, 
vertellen ze graag zelf. 
Groetjes, 
Juf Nicole en haar topklas 

 
 
 

Bednet 

Bednet is een Vlaamse VZW die internetonderwijs aanbiedt. Leerlingen die, wegens ziekte, 
langdurig afwezig zijn, kunnen via internet thuis lessen volgen. Op deze manier wordt de 
leerachterstand beperkt en tracht men te voorkomen dat de leerling in een isolement komt. De 
bedoeling is dat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden blijft. In 
de klas wordt een camera geïnstalleerd. Zo ziet de leerling thuis wat er gebeurt in de school. Bij het 
kind thuis staat ook een camera zodat de kinderen in de klas hun vriendje ook kunnen zien. De 
leerling kan dus actief deelnemen aan het klasgebeuren.  

 

Vrijdag 09/03 hebben jullie zeker en vast heel 
wat slaapwandelaars in pyjama op onze school zien 
ronddolen. En kijk, ook 4B toonde heel wat respect → Top! 

 

De groeten uit dromenland van onze hele klas,  
juf Charlotte en juf Veerle 

We hebben activiteiten gedaan in de actieve 
snoezelruimte. Daar gaven we elkaar een  
massage met een zachte bal en rare hand-
schoenen. Er hingen ook allerlei schommels. 

In de turnzaal voelden we hoe het was om blind te 
zijn en hoe het voelt als je je armen en benen niet 
kunt gebruiken. Hiervoor werden spalken gebruikt. 

  orboxbergheide@gmail.com 

 

 www.orboxbergheide.be 

 www.bsboxbergheide.be 

We hebben ook een quiz over 
gebarentaal gedaan en nu kan ik 
het al een beetje.  

Op het einde van de voormiddag 
kregen we een lekker ijsje en een 
snoepzakje.  
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Boekbesprekingen 

In de klas van juf Ann werd er hard gezwoegd. Vele knappe hoofden werden over boeken gebogen en heel wat 
letters werden besproken. Stuk voor stuk pareltjes van boekbesprekingen.  

Proficiat allemaal! Nog even nagenieten van ... 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En uiteraard: vele groeten van alle andere lettervreters van 4C en juf Ann 
 

 

12/04:  opendeur opvang Plaggenstraat: 14u-17u 
16/04:  Instap 2,5-jarigen / start nieuwe opvang 
20/04:  Geen opvang in Plaggenstraat 
24/04:  Theater 'Nocturama' (3-jarigen) 
28-29/04: Schoolfeest 
30/04:  Geen opvang in Plaggenstraat 
01/05:  Vrijaf (feest v/d arbeid) 
02/05:  Theater 'Bizar' (4 en 5-jarigen) 
03/05:  Theater 'Drakenjacht' (2de lj) 
06/05:  Eerste communie (viering om 09u30) 
07/05:  Facultatieve verlofdag 
08/05:  Schoolreizen 
09/05:  Openklas instappers 2,5-jarigen 
10/05:  Vrijaf (Hemelvaart) 
11/05:  Vrijaf 
14/05:  Instap nieuwe 2,5-jarigen 

15/05:  Ziekenhuisbezoek (5-jarigen) 
16/05:  Fietsexamen (6de lj) 
17/05:  Sportdag (5de lj) 
21/05:  Vrijaf (Pinksteren) 
22/05:  Ziekenhuisbezoek (5-jarigen) 
24/05:  Theater 'De vliegende bus' (4-jarigen) 
29/05:  Ziekenhuisbezoek (5-jarigen) 
01/06:  Theater 'Moes' (3-jarigen) 
05/06:  Knuffelboerderij (3-jarigen juf Sabine) 
07/06:  Knuffelboerderij (3-jarigen juf Marga) 
12/06:  Knuffelboerderij (3-jarigen juf Ingrid) 
18/06:  Proclamatie (13u30 – 5-jarigen) 
26/06:  Natuurwandeling Natuurpunt (5de lj) 
  Proclamatie (14u – 6de lj) 
28/06:  Verrassingsdag ouderraad 
29/06:  Algemeen oudercontact 

Kalender Kalender 

Beste lezers, 

 

De klassen van het vierde hebben de voorbije weken aan 

een boekbespreking gewerkt. We moesten er al onze  

creativiteit voor gebruiken. We hebben hard moeten  

werken ,maar we hebben dan ook goede  punten  

gehaald. De boekbesprekingen waren echt mooi en ook 

de tekeningen en knutselwerken waren knap! 

 

Groetjes, Robbe 

Hallo allemaal, 

 

De boekbesprekingen zitten erop! Ze zijn heel leuk en 

mooi geweest! Als er iemand klaar was, mochten we hen 

beoordelen: 2 goede puntjes, een eventueel werkpuntje en 

weer 2 goede puntjes.  

Juf Ann heeft ook goede tips gegeven. Daardoor hadden 

we goede punten! 

 

Groetjes van Max 


