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VOLGENDE KEER IN ONS  

BOXLETTERTJE: 

DOSSIER: KINDEREN  

VEILIG IN DE AUTO 

+ 

VERSLAG VAN ONZE  

FOUTE OUDERFUIF! 

Beste ouder 
 
Waar zal ik mee beginnen? Met een korte voorstelling misschien? Ik 
ben sinds september 2012 voorzitter van de ouderraad.  
Samen met Erwin Vliegen (kersvers ondervoorzitter), Kathleen  
Buyvoets (penningmeester) en Manon Kersemakers 
(afscheidnemend secretaris), leiden we een groep die tegenwoordig 
zo’n 35 leden telt.  Onze school telt ongeveer 550 leerlingen,  
verdeeld over 9 kleuterklassen en 17 lagere schoolklassen.  
We kunnen tevreden zijn want onze ouderraad heeft uit ieder  
leerjaar minstens een ouder als vertegenwoordiger. 
 
Ikzelf hou van vernieuwing. Samen met het kernteam bedenken we 
nieuwe initiatieven zoals het ouderraadcafé. Hierbij willen we zowel 
ouderraadleden als leerkrachten samenbrengen en ervoor zorgen 
dat ze ideeën kunnen uitwisselen. Zo komen we onder meer te  
weten welke bijdrage de ouderraad kan leveren in de klassen. 
 
Nieuwe ideeën werken blijkbaar aanstekelijk want de werkgroep 
van dit boekje stak de koppen bij elkaar en ze zorgden voor een 
splinternieuw Boxlettertje: een nieuwe lay-out, frisse ideeën en een 
sterk team maakten dat ik mijn allereerste voorwoord kon schrijven 
voor een blinkend Boxlettertje. Had u trouwens al onze ietwat 
vreemde voorpagina opgemerkt? Verder in dit boekje kan u lezen 
wat we ermee van plan zijn. 
 
Ik heb in de paar maanden dat het schooljaar ver is al gemerkt dat 
het voorzitterschap een hele uitdaging is. Het in goede  
banen leiden van onze activiteiten, het contact onderhouden met 
directie en leerkrachten, een forum bieden aan de ouders en  
ondertussen ook een website up-to-date houden en een  
Facebookpagina onderhouden… het zullen vier drukke jaren  
worden. Maar tegelijkertijd heb ik ook gemerkt dat het  
ouderraadteam dat ik achter me heb staan een goed geoliede ma-
chine is met fijne mensen. Neem onze eetdag, de foute fuif, de  
verrassingsdag,… en ons steeds groter wordende groep als bewijs 
hiervan! Dit alles zorgt ervoor dat ik de komende vier jaar niet als 
een opgave maar als een plezier zal ervaren! 
 
Ik heb genoeg verteld. Ik ga u de kans geven om verder te lezen in 
dit fijne boekje. Het maakt niet uit waar u het leest: aan tafel, in de 
zetel, op het toilet of op de bus. Geniet van ieder artikel, want ze 
zijn met veel plezier voor u geschreven!  
 
Nathalie Delsaer  
Voorzitter Ouderraad 

WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

UIT DE KLAS VAN... 

De juffen krijgen van de peuters soms ook een andere naam: 
Juf Lieselotte: “juf Lieve Otter”, “Jufke”, “juflouw Lot” 
Turnjuf Natasha: “juf Tasha” 
Kinderverzorgster Karolien: “juf Claralien”.  
 
Op het einde van de klasdag gaan de peuters aan het raam zitten en kijken ze of ze mama,  
Papa,… zien. 
Als we in de klas vertrekken, vraagt een van de peuters: “Gaan we mensen kijken?” 
En als ze papa zien, wuiven ze enthousiast. Helaas was er een papa die dat niet zag en dus ook 
niet terugwuifde… “Mijn papa zegt niks terug!”. 
 
Een peuter met een vuil neusje: “Juf, wil je mijn snoetepieten vegen?” 
 
In de klas hebben we wentelteefjes gebakken, maar de peuters noemden het liever 
“koekeboterhammen”. 
 
Tijdens het eetmoment: Wat heb jij in je fles? “Zuipsap” 
 
“Ik heb een sokkenbroek aan.” (kousenbroek) 
 
Iemand laat een windje. Een andere peuter vraagt wat hij hoorde… “Een poert!”  
 
De sint bracht voor de poppen “slabbeRtjes”! 

Uit de klas van juf Shana (3A) 

Begin oktober is het derde leerjaar op uitstap geweest naar de bib van 
Genk. 
De leerlingen hebben daar een rondleiding gekregen en geleerd hoe ze 
een boek makkelijk kunnen vinden. 
 
Vanaf het derde leerjaar mogen de leerlingen boeken uitlenen met de 
“gele K”. Deze boeken passen qua inhoud best bij hun leeftijd. 
Ze hebben geoefend op het afkorten van achternamen en hoe ze op die 
manier een boek volgens de auteur kunnen zoeken. 

De leerlingen vonden de uitstap zeer leuk en leerrijk! 
 
In januari starten we eveneens met een leesproject Bom-Ster in samenwerking met de bib, 
maar daarover later meer... :) 

Peuterpraat bij juf Lieselotte… 
 
In onze klas zeggen wij de dingen soms op een heel gekke 
manier.  
Onze juf houdt het in een schriftje bij zodat jullie mee kunnen 
genieten. 
 
Na een turnlesje vertellen de peuters in de klas: 
“Wij mochten op de lapoline!” 
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UIT DE KLAS VAN... 

Het ABC van 4A 

Artistieke Arno 

Beste vriendinnen Kimsey en Maite 

Chocolade lusten we allemaal 

Dankbare Ian 

Engel Yasmine 

Fantastische Tom 

Giechelende Lieze 

Hulpje Verena 

Ingenieur Arne 

Juf Noa 

Knuffelende Lotte 

Lieve Melanie 

Moedige Lieke 

Nieuwsgierige Issam 

Ochtendgymnastiek 

Pratende kids 

Quotiënt is een moeilijk woord 

Rekenknobbel Maarten 

Stille Emircan 

Troostende Bauke 

Uitbundig wanneer het kan/mag 

Vriendelijke Morena 

Waanzinnig leuke klas 

X-Y (veel te moeilijk) 

Zotte Samuel 

Uit de klas van juf Lissy (4A) 

Een kijkje in de klas 4A! 
Ik ben Bauke en ik ben Verena. En wij zullen jullie wat  
vertellen over 4A. 
Wij zijn een hele leuke en gezellige klas (dat denken we!) 
Met een super leerkracht: juf Lissy en nog veel super-
kinderen (dat denken we!) 
 
De kikker 
Hoi, dit is Noa en Lieke van 4A. 
Onze klas heeft meegedaan aan de wedstrijd van de  
Efteling om de mooiste kikkers te maken. 
Maar helaas hebben we niet gewonnen. Jammer! 
 
Trefbal 
We stonden op de 3e plaats bij de jongens en de meisjes op 
de 5e plaats. Onze ploeg heette Boxbergheide. 
De jongens van Boxbergheide waren bijna gewonnen.   
Het was moeilijk. 
Waar we gingen spelen is Sportcentrum in Genk. We waren 
met veel kinderen. 
Er waren veel kinderen die hard konden gooien maar wij 
konden ook heel hard gooien. 
Ian & Samuel 
 
Halloweenfeest 
We kwamen allemaal verkleed naar school. 
We hebben lekkere pompoensoep gemaakt. De mama van 
juf Lissy is ons komen helpen. 
Daarna hebben we de soep lekker opgegeten. Mmmm…  
Daarna hebben we een halloweenganzenbordspel gespeeld. 
Er waren 4 teams: groen, blauw, geel en rood. 
Er was ook een miss en mister halloweenverkiezing. 
Dat was het einde van een leuk halloweenfeestje. 
Emircan& Arno 
 
Meesters op de fiets 
Meesters op de fiets was heel leuk. 
We hebben heel wat opdrachten moeten uitvoeren. 
Sommige opdrachten waren heel moeilijk en eng. 
Lieze en Yasmine  
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Gezond ontbijt 
We hebben lekker gegeten want we zijn met onze school naar de 
Schalm gegaan en onze oma of opa of mama of papa of nicht of 
neef of broer of zus mochten mee. 
Tom en Issam 

UIT DE KLAS VAN... 

Het digitaal bord 
Op het digitaal bord kun je filmpjes kijken. En Karrewiet kijken. Je kunt er met een digitale pen 
op schrijven. Als iemand jarig is, kun je ook een taart maken op het digitaal bord.  
Ons werkboek staat op bord en zo kunnen we goed volgen in de klas. Ook is er een  
geodriehoek, klokken en taarten bij de rekenles om te oefenen. Bij hoekenwerk kunnen we hier 
ook op oefenen. 
Als we iets tegenkomen in de les wat we niet kennen, kunnen we dit direct opzoeken. 
Bij WO kijken we vaak naar filmpjes over de onderwerpen op schooltv.nl. 
Bij muzo hebben we onszelf gefilmd toen we een dansje nabootsten en bekeken. Dat was erg 
grappig. 
En je kunt op yurls. Onze juf heeft er een site waar leuke dingen op staan van de les om te  
oefenen maar ook andere leuke dingen.  www.juf-lissy.yurls.net  Kijk maar eens! 
Lotte en Melanie 
 
Gezonder-leven-project 
We zijn in de klas gestart met een gezonder-leven-project. In het thema WO en naar  
aanleiding van het gezond ontbijt, hebben we geleerd over de voedingsdriehoek. We zijn op 
zoek gegaan naar kleine gewoonten die we in de klas konden veranderen om gezonder te  
leven. De kids kwamen tot 3 actiepunten: 

Water drinken in de klas (behalve ’s middags mag iets anders) 
1 keer per dag fruit of groenten tijdens de speeltijd 
Ochtendgymnastiek in de klas 

Als de mama’s /papa’s zorgen voor een gevulde fruitmand zal dit ons zeker lukken. 
Juf Lissy en de kids 

 

 

Zeg eens Aaaa… 
Er komt een man bij de dokter. De man schrijft op een papiertje: ik kan niet praten. Zegt de 
dokter: “Leg uw hand maar op tafel.” De dokter pakt een hamer en slaat op de man zijn hand. 
“Aaaa!!!”, roept de man. De dokter zegt: “De volgende keer leren we ‘b’”. 
Gioia - 5B 

Moppenhoekje 

Skelet 
Wat is een skelet in een kast? 
Iemand die vroeger gewonnen heeft met verstoppertje! 
Dries - 2C 
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UIT DE KLAS VAN... 

De boeken Top 10 van het vijfde leerjaar 

De leerlingen van het 5de leerjaar hebben een top 3 gemaakt 
van de boeken, stripalbums, kranten, tijdschriften,…die zij 
“supertof” vinden. 

Wij maakten hiervan hun top 10: 

 

 

Nr.  Titel  Auteur 

1.  Geronimo Stilton en Thea Stilton reeksen  Geronimo Stilton en Thea Stilton 

2.  FC De Kampioenen  Hec Leemans 

3.  Het leven van een loser  Jeff Kinney 

4.  Suske en Wiske  Willy Vandersteen 

5.  Jommeke  Jef Nys 

6.  Wally  Martin Handford 

7.  Wereldrecordboeken   Diverse auteurs 

8.  Anne Frank  Anne Frank 

9.  Cherub Missie  Robert Muchamore 

10.  Soepletters  Mieke Versyp (Kopergietery) 

 
Een aantal blikvangers uit hun lijst: 

- Breihandboek voor coole meiden – auteur: Nicki Trench 
- Hengelsport voor kinderen – auteur: Sven Nordquist 
- De sportrubriek in het Belang van Limburg – Regionale Uitgeversgroep Concentra 
-  National Geographic Junior (tijdschrijft) – uitgeverij Van In 
-  Het SAS Survival Handboek – auteur: Jonk Wisseman 
-  For girls only  boeken – auteur:  Severine Clochard 
-   Gymtalk! – tijdschrift van de GymnastiekFederatie Vlaanderen 

Boek onder de loep: Geronimo Stilton 
De boeken van Geronimo Stilton vertellen de avonturen uit zijn leven.  
Geronimo is uitgever van de meest gelezen krant van Muizeneiland.  
De boeken zijn gebaseerd op de ideeën van Elisabetta Dami. Momenteel worden de 
boeken echter geschreven door verschillende schrijvers in een studio en  

geïllustreerd door verschillende tekenaars. Deze boeken richten zich op kinderen in de leeftijd 
van 9 tot 15 jaar en verschijnen ondertussen in 35 talen. Er zijn zowel leesboeken als  
stripboeken rond Geronimo Stilton verschenen.  
De uitgever heeft ook diverse nevenreeksen op de markt gebracht: de Gi-ga-boeken (Fantasia-
reeks), de Thea Sisters-reeks, de Kronieken van Fantasia (+12-jarigen), de Prinsessen van 
Fantasia (+10 jaar), Oscar Tortuga en een aantal hervertelde klassieke romans (bv. Robin 
Hood, De Drie Muisketiers). Producers maakten een televisieserie rond deze boeken en er is 
een musical. (Bron: Wikipedia) 
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ONS VRIENDENBOEKJE 

Mijn voornaam: Karolien 
Mijn naam: Czujka (moeilijke naam hè! Sorry ) 
Mijn taken op school: de kleinste kleutertjes helpen bij het eet- en plasmoment en daarna 
de juf helpen in het klasje met bijvoorbeeld schilderen of knutselen of… 
Zo kennen de kids mij: juf Karolien of juf van de eetzaal 
Mijn hobby’s: dansen, naar de voetbal gaan kijken, samen zijn met vrienden 
Mijn favoriete schoolvak: knutselen en dan vooral de “vieze dingen”  zoals met klei  
werken, vingerverven, …  
Mijn saaiste les: euhm… 
Dit vind ik echt cool: de kindjes echt zien vooruitgaan. Vooral onze kleinste kleuters zie je 
enorm veel bijleren. En dat kindjes die nu in het lager zitten mij nog 
altijd kennen!  
Dit vind ik echt stom: Pesten!  
Het leukste stripfiguur: Jommeke (die maakt altijd wel wat mee) 
Mijn lievelingsdier: een konijn (‘k heb er 3 gehad) 
Het lekkerste eten: spaghetti!!!! Mmmmmm 
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn vrienden en familie. 
Dan ben ik nooit alleen.  
Mijn grootste wens voor de toekomst: een leuk plekje vinden waar ik 
kan gaan wonen  

Mijn voornaam: Anne 
Mijn naam: Goyaerts 
Mijn taken op school: vervangingen 
Zo kennen de kids mij: ik gaf les in hun klasje of ze zien mij dikwijls op de speelplaats 
Mijn hobby’s: bakken! 
Mijn favoriete schoolvak: taal 

Mijn saaiste les: / 
Dit vind ik echt cool: schoolreis! 
Dit vind ik echt stom: ruzie en traantjes     
Het leukste stripfiguur: Jommeke  
Mijn lievelingsdier: mijn schildpad ‘Crocky’ en mijn kat ‘Zippy’    
Het lekkerste eten: frietjes met mosselen en als dessert een  
supergrote chocomousse! Hmm… 
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn gsm… om te  
vragen dat ze mij zo snel mogelijk komen halen   
Mijn grootste wens voor de toekomst: een lang, gelukkig en  
gezond leven met kilometers geluk en millimeters zorgen…   
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OO ZIT DAT ZO! VAN MEESTER PIET 

 

Nieuws van het bouwfront: In augustus lieten we 120 zonnepanelen leggen op het dak van de 
school. Hopelijk zal dit onze elektriciteitsrekening aanzienlijk verlagen.  
De nieuwe wc’s in de kleuterschool zijn ook klaar. De spoeling gebeurt met regenwater.  
De schade aan de lokalen van de opvang is nu helemaal hersteld. 
 
Wat staat er nog op de planning? De trap naar de speelplaats boven zal verdwijnen. Zo kan het 
klasje van juf Shana worden uitgebreid. Er komt een nieuwe trap naast de lokalen van de  
opvang. 
 
En niet te geloven: voor de klas 5 C vonden we nog een meester. Meester Toon verdiende al 
zijn sporen in de school van Winterslag. 
 
Onze school schreef zich ook dit jaar weer in voor het project TUTTI FRUTTI. Ieder kind krijgt 
30 weken lang  één stuk fruit voor de prijs van 2,60 euro. Het ministerie van visserij en land-
bouw legt per leerling 4 euro bij. Woensdag is onze fruitdag. Bij de kleuters hebben we telkens 
ook al enkele schilouders mogen verwelkomen. 
 
Samen met de dienst van de stad “preventief gezond” en het dienstencentrum “de schalm”  
organiseerden we 6 vrijdagen na elkaar een gezond ontbijt. Ook de ouderraad had de handen 
vol. 
 
Woensdag 24 oktober hielden de kleuters een grootouderdag in de Schalm. De zaal zat  
afgeladen vol. Iedere kleuterklas verzorgde een optreden. Achteraf was er koffie en koek.  
 
Na de herfstvakantie stapten 6 nieuwe kleuters de schoolpoort binnen. Juf Lieselotte zorgt voor 
de instappers. Op dit moment komen iedere dag 216 kleuters en 334 leerlingen naar onze 
school. 
 
Op donderdag 6 december kwam de Sint met zijn pieten op bezoek.  
 
Vrijdag 21 december houden we een kerstviering in de kerk om 9.00 uur.  
We zamelen dan ook pakjes in voor de minderbedeelden van Genk.  
De vrienden van de St Vincentius - vereniging zorgen voor de verdeling.  
 
De kerstvakantie begint vrijdag 21 december om 15.30 uur.  
 
Ouders die nog geen aanvraag hebben ingediend voor een schooltoelage kunnen dit nog doen 
tot 30 mei 2013. Indien je twijfelt of je er recht op hebt: zeker doen. Je mag hiervoor steeds 
contact opnemen met het secretariaat: 089/351335. 

Enkele data: 

23 januari 2013 : conferentie: leerlingen vrij.  

5 februari 2013 : info voor ouders 6de leerjaar over het  

 secundair onderwijs. 

18 maart 2013  : lokale verlofdag 

5 mei 2013  : eerste communie - om 10 uur 

7 mei 2013  : schoolreizen.  

15 mei 2013  : autoluwe schooldag  

25 en 26 mei 2013 : schoolfeest 
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DE VRAGENHOEK 

 

Ik hoorde dat er dit schooljaar op onze school Plusjuffen zijn.  
Wat zijn ‘Plusjuffen’? 

Op een vergadering in mei zochten we naar alternatieven.  
Na rijp beraad dokterden we een systeem uit van Plusjuffen. 
Onze eerste bekommernis was dat het hele systeem een meerwaarde moest zijn voor de  
kleuters. 
Hoe de extra lestijden doelgericht inzetten? En wat houdt dat dan in? 
De vorm van onderwijzen aanpassen – anders nadenken over het schoolgebeuren - durven 
veranderen – beter zicht krijgen op de kleuters – leren van elkaar – bekwamen in en omgaan 
met diversiteit – verhogen van welbevinden en betrokkenheid bij de kleuters - taalvaardigheid 
verhogen. Natuurlijk allemaal rapper gezegd dan gedaan.  
Iedere leeftijdsgroep kreeg een extra juf ter beschikking. Een zogezegde PLUSjuf. Aan de hand 
van een vierweken-schema werd de invulling concreet gemaakt. Tijdens overlegmomenten 
worden samen met plusjuffen en klasjuffen de activiteiten gepland en uitgewerkt. 
In de klas worden de activiteiten in de mate van het mogelijke begeleid en ondersteund door 
de plus- en klasjuf. Enkele van de uitgewerkte activiteiten zijn: 

1. Herhaald vertellen 
2. Verteltafels uitwerken 
3. Kringgesprek in kleine groep 
4. Taal de hele dag. 
5. Geleide activiteiten met extra aandacht voor taal 
6. Doelgericht meespelen en observeren in de hoeken 

Op overlegmomenten wordt onze pluswerking geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Iedere 
verandering kent groeipijnen, maar we hopen er telkens samen uit te komen.  

Wij vroegen het aan de directie: 

Vanaf 1 september 2012 heeft de kleuterschool meer  
lestijden ter beschikking. De weging tijdens de jaarlijkse 
telling van de kleuters en leerlingen van het lager onderwijs is 
nu gelijkgeschakeld. Hierdoor ontstond een probleem:  
meer juffen dan lokalen.  

Als ik, als ouder, kindjes breng naar en haal van een school-
activiteit (uitstap naar Bokrijk,…), ben ik dan verzekerd? 

Als ouder ben je inderdaad verzekerd op voorwaarde dat je je naam doorgeeft aan de mensen 
van het secretariaat. Spring dus voor je vertrekt eerst binnen bij juf Carine en juf Ann.  
In ons volgend Boxlettertje bekijken we waarvoor je verzekerd bent, of je in het bezit moet zijn 
van autostoeltjes,... 

Heb je als ouder vragen, aarzel niet om ze door te geven aan ons ouderraadteam! Je kan ons 
bereiken via ons e-mailadres: info@ouderraadboxbergheide.be  
of via een briefje aan de klasjuf/meester.  
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DE OUDERRAAD 

 

Lekker windje …  
Tijdens de open-klasdag in augustus stuurden de  
kinderen van onze school honderden ballonnen de 
lucht in. We kregen 40 kaartjes teruggestuurd:  
8 uit Nederland en de overige 32 uit Duitsland.  
Dat er een lekker windje was die dag zullen we  
geweten hebben. De wind blies alle ballonnen vanop 
de speelplaats van onze school naar het noordoosten. 
Ze vlogen via het Nederlandse Roermond Duitsland  
binnen. In Duitsland draaide de wind een beetje en 
volgden de ballonnen ruwweg de grens Duitsland-
Nederland helemaal tot in het noorden. 
Vorig jaar vloog de verste ballon 87 km ver. Dit jaar 
deden 27 ballonnen het beter.  
De ballon die het verste vloog was die van Anaïs uit 
3A. Haar ballon vloog 346 km helemaal tot in  
Wangerland in Duitsland. Net voor hij in de  
Waddenzee belandde, raakte hij de grond.  
Proficiat Anaïs! Anaïs kreeg van de ouderraad twee 
filmtickets. Alle kleuters wiens kaartje teruggestuurd 
werd, kregen een bellenblazer en de leerlingen van de 
lagere school kregen fluostiften. 
Als er een ballon verder gevlogen is, is hij in de  
Duitse Waddenzee beland! 

Dag van de leerkracht 
 
Op vrijdag 5 oktober 2012 was er “De dag van de leerkracht”. 
Ook de ouderraad had op deze dag onze leerkrachten in de  
bloemetjes gezet. 
Ons motto was “Schatten van leerkrachten” en  
iedere juf/meester kreeg daarom een geschenkje: een klein 
schatkistje met lekkers in! 

Gezond ontbijten 
  
Genk Preventief Gezond organiseert in samenwerking met Genkse scholen Gezonde ontbijten 
voor kinderen en hun ouders. Op 6 opeenvolgende vrijdagen werden onze kids en hun ouders 
uitgenodigd om aan te schuiven aan een gezond ontbijtbuffet. Na het ontbijt werden de ouders 
uitgenodigd voor een uitleg over gezonde voeding door een diëtiste en een medewerkster van 
de Opvoedingswinkel. De ouderraad werd gevraagd om een handje toe te steken en dat deden 
we met veel plezier! We zagen ouders en kinderen genieten van hun ontbijt en ook de info-
sessies werden druk bijgewoond. Allerhande vragen over moeilijke eters, groenten en fruit en 
energiedrankjes passeerden de revue.  
We hopen dat zowel ouders als kinderen er iets van hebben opgestoken. De ouderraad vond dit 
alleszins een erg zinvol een fijn initiatief! 
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Eetdag 1 december 2012 
 

Zaterdagmorgen was de ouderraad al vroeg van de partij, 
We zorgden voor allerlei lekkernij. 
Keuken en zaal waren snel klaar,  
We waren met een hele ploeg daar.  
Ook leerkrachten waren erbij,  
En dat maakte ons natuurlijk héél blij. 
De eerste gasten waren snel daar  
…en smullen maar! 
Soep en visvidee op het menu voor de eerste keer,  
Zo lekker! Volgend jaar weer! 
Het was gezellig, leuk, tof, lekker en zoveel meer 
Dus doen we het volgend jaar nog een keer!!! 
 

Alvast bedankt aan alle smullers voor de steun van onze eetdag. 
Een extra dankjewel aan alle helpende handen van onze ouderraad  

en leerkrachten. 

 

DE OUDERRAAD 

De foute ouderfuif 2013 
 
Beste ouders 
 
Wie herinnert zich nog die voorlaatste schooldag in 2012?  
Die schooldag waren er zelfs kindjes die NIET naar huis wilden. En dat had alles te maken met 
een supergeslaagde 'verrassingsdag' die wij als ouderraad nu reeds 4 jaar achtereen  
organiseren. 
 
Uiteraard blijft dit een traditie die we met alle plezier graag verderzetten. Om onder meer deze 
verrassingsdag te financieren, willen we ook de ouders 1x per 
jaar plezieren. Op een toffe, uitgelaten, intussen legendarische 
'foute avond' kan u zelf komen bijdragen.  
 
Dit jaar zal het thema van onze Foute Fuif "Sjiek Fout' zijn.   
De deejays van DJDJ geven opnieuw het beste van zichzelf en 
zullen samen met ons van deze 5de editie iets speciaals ma-
ken ! 
We trakteren jullie op een happy-hour en special-act.  
En uiteraard mag u ook dit jaar weer ‘fout’ gekleed komen.  
 
Het laatste wat we gaan prijsgeven is de datum, die u best nu 
al noteert: 

ZATERDAG 23 FEBRUARI  
Dan dansen we de pannen van het dak van onze turnzaal.  
 
Wilt u erbij zijn, bestel dan binnenkort uw tickets online op 
www.ouderraadboxbergheide.be  
of bij de leden van de ouderrraad.  
 
Let op! Enkel voorverkoop en we verwachten net als in 2012 een uitverkocht turnzaaltje!   
(zie ook de foto's van 4 vorige edities op onze website of onze fb-pagina) 
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DOSSIER 

Zakgeld 
 
Vanaf wanneer geef ik mijn kind zakgeld? Hoeveel zakgeld geef ik hem/haar? Laat ik ze er 
alles mee kopen of leg ik beperkingen op?  
Wij zochten het voor u uit en verzamelden enkele nuttige tips. 
 
Zakgeld = leergeld! 
Vanaf +/- 6 jaar zijn kinderen oud genoeg voor zakgeld.  
Jonge kinderen (6-12 jaar) kunnen het beste omgaan met contant 
geld (een vast bedrag op een vast tijdstip bv elke zondag). Geld op 
een bankrekening is voor hen te abstract. Door met contant geld om 
te gaan, leren kinderen de waarde van geld kennen. 
 
Afspraken maken 
Maak duidelijke afspraken over de besteding van zakgeld: Wat moet uw kind betalen van  
zijn/haar zakgeld en waar mag hij/zij zelf over beslissen?  
Op jonge leeftijd ‘brandt’ het zakgeld bij sommige kinderen letterlijk in hun zak. Het ‘moet’ 
worden uitgegeven. Geef uw kind daarom ook de kans om te leren omgaan met geld. Fouten 
horen daar ook bij. De meeste kinderen hebben achteraf wel eens spijt van een bepaalde uit-
gave. Dat geeft niet; daarvan leren ze alleen maar goed na te denken voordat ze hun geld 
uitgeven. 
 
OP is OP! 
Door het geven van zakgeld leert uw kind zijn/haar wensen af te stemmen op het inkomen. 
Geef daarom nooit extra geld. Zo leert uw kind dat OP ook echt OP is. Later zal uw kind ook 
moeten rondkomen van zijn/haar maandinkomen. 
Natuurlijk zal uw kind vertellen dat andere klasgenoten méér zakgeld krijgen. De vraag die u 
dan kan stellen is wat die andere kinderen van dat geld moeten betalen: Is het vrij te  
besteden of moeten er ook cadeautjes van betaald worden? 
De vraag om extra geld kan ook een aanleiding zijn om de gemaakte afspraken over de  
hoogte van het zakgeld opnieuw te bekijken. Maak samen met uw kind een lijstje van wat er 
allemaal met dat zakgeld betaald moet worden en oordeel dan zelf of hij/zij te weinig krijgt. 
 
Straffen en belonen 
Zakgeld is een middel om uw kind te leren omgaan met geld. Het mag daarom geen middel 
zijn om uw kind te betalen voor klusjes. Natuurlijk kunnen ouders een beloning afspreken 
voor extra klusjes in het huishouden. Maar dit hoeft niet altijd in de vorm van geld te zijn.  
Samen iets doen (naar de film gaan) kan ook een beloning zijn. 

 
Sparen is leuk! 
Om kinderen te leren sparen, kunnen ze beter sparen met een doel. 
Vaak vinden kinderen het leuk om te sparen in een spaarpot. Op die 
manier zien ze het geld groeien.  
Richtlijnen voor sparen bestaan niet. Als u wilt dat uw kind gaat spa-
ren, dan moet hij/zij voldoende zakgeld krijgen. U kan ook afspreken 
dat uw kind een deel van het geld dat hij extra krijgt bij verjaardagen 
of van oma en opa, in zijn/haar spaarpot stopt. 
 

Sparen moet leuk zijn. Laat uw kind zelf beslissen wat hij/zij met het spaargeld wil kopen; 
ook al gaat het om een voorwerp dat u vreselijk vindt. 
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WEDSTRIJD 

 

 

NAAM:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLAS:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Beste kleuters  
 
Kleur deze tekening mooi in, en bezorg hem terug aan je juf. Zij mag hem dan posten in het 
postvakje van de ouderraad (vóór 1 februari 2013).  
De winnaar krijgt een leuke prijs! Dus… kleuren maar! (extra wedstrijdformulieren kan je 
downloaden op onze website: www.ouderraadboxbergheide.be) 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

WEDSTRIJD 

Een nieuw voorblad voor ons Boxlettertje 
 
Dit jaar willen we graag uitpakken met een nieuwe voorkant voor ons boekje  
en dit mogen jullie (1ste tot 6de leerjaar) ontwerpen! 
Laat jullie inspiratie de vrije loop. Ontwerp iets leuks; alleen, samen met je vriendjes en/of  
vriendinnetjes of met je klas.  
 
We hebben wel 3 regels waaraan jullie tekening moet voldoen: 
 de tekening moet in zwart/wit/grijs zijn, dus géén kleur 
 de tekening moet te maken hebben met school/Boxlettertje. 
 de tekening moet gekopieerd kunnen worden (dus geen knutselwerkjes) 
 
Op de achterzijde van deze bladzijde vinden jullie een ‘blanco’ voorblad waarop je naar  
hartelust mag ontwerpen. 
Extra wedstrijdformulieren kan je downloaden op onze website: 
www.ouderraadboxbergheide.be 
 
Bezorg je ontwerp voor 1 februari 2013 aan je juf/meester. Zij/hij mag het dan posten in het  
postvakje van de ouderraad. 
 
De mooiste en beste voorkant wordt gepubliceerd in het volgende Boxlettertje  
en wint een leuke prijs! 

Veel succes ! 

GEZOCHT! 

 
De juffen van de opvang zijn op zoek naar  

dominostenen om dominobanen te bouwen. Dit mogen 
zowel houten als gekleurde stenen zijn. 

Je mag de dominoblokjes afgeven aan de juffen van de 
opvang in het opvanglokaal. 

 
Alvast hartelijk bedankt! 

 
De opvangjuffen. 
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MET “KO” DE NATUUR IN... 

 

Hallo allemaal 
Sommigen zullen mij reeds kennen en anderen nog niet. Ik zal me even 
voorstellen. Ik ben Ko en wil je even meenemen naar buiten…  
de natuur in. 
 
Vandaag wil ik het even hebben over onze gevleugelde vriendjes,  
de vogeltjes. Nu het buiten zo koud is hebben ze vast en zeker honger 
en dorst. Maar wij kunnen hen daarbij helpen. 

Vogels voederen in de winter. 
Met dit koude weer hebben vogels, die in ons land overwinteren, het soms erg moeilijk om te 
overleven. Daarom zijn extra voedsel en vers drinkwater erg belangrijk voor onze gevleugelde 
vriendjes. Vogels hebben een erg hoge lichaamstemperatuur (± 40°C) en verbruiken veel  
energie.  
Het is dan ook logisch dat vogels het grootste deel van hun tijd op zoek zijn naar voedsel. 
 
Water& Voedsel 
Als het blijft vriezen is het belangrijk dat we onze vogels voorzien van water, want de meeste 
beekjes, plassen en meren zijn dan immers dichtgevroren. 
Samen kunnen we de dieren helpen om hun vetreserve op peil te houden door energierijk 
voedsel aan te bieden. Vet is eveneens een belangrijke energiebron voor vogels. Vele keuken-
restjes bevatten een hoog gehalte aan vet en zijn dan ook ideaal als vogelvoeder: restjes kaas, 
oud brood, ongezouten spek, fruit enz. (Let op: geen rijst! Dit doet het buikje van de vogels 
opzwellen. Ook geen gezouten spek want te veel zout is niet gezond). Pindanoten in netjes of 
geregen aan een draad en vetbollen zullen ze fijn vinden. Als je zaadjes wil geven, kies dan 
voor een mengeling met veel zonnebloempitten en oliehoudende zaden. 

Voederplaats 
Vanaf de herfst mag je starten met voederen. Veel vogelsoorten zoeken hun voedsel 
op de grond. Een sneeuwvrije plek is dan ook een geschikte voederplaats, liefst in de 
buurt van struiken zodat vogels bij gevaar snel een veiliger plek kunnen vinden. Je 
kan ook een voederplank of een voederhuisje plaatsen. Plaats dit dan wel op  
minstens 1,5 meter boven de grond zodat de katten in de buurt er niet bij kunnen. 
Plaats de voederplank of het huisje op een plaatsje uit de wind. Als je een afdakje 
boven het voedsel plaatst, wordt het voer niet nat of bedolven onder de sneeuw. 
 

Er zullen zeker vogeltjes langskomen om te smullen van al het lekkers 
dat je voor hun klaar legt. Thuis kijk ook ik naar het af- en aan  
gefladder van mijn kleine vriendjes. Wil je nog meer weten, surf dan 
even naar de website van de ouderraad en klik op de link “vogels  
voederen”   
Tot volgende keer in de natuur … 

 
Je vriend Ko. 
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Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar iedereen die heeft meegeholpen om van dit Boxlettertje 
weer een fantastisch boekje te maken: Meester Piet, de juffen van het secretariaat, de  
leerlingen en juffen, onze ouderraders Nathalie, Kristof, Else, Steven en Christel.  
Een extra dankjewel aan juf Karolien en juf Anne. 

Dit Boxlettertje werd samengesteld door een gewèldig team: 
 

 

 

Lien Gofflo (onze verslaggeefster) 

Chris Nies (onze brievenschrijfster) 

Liesbet Hendrickx (onze onderzoekster) 

Ann Gryncewicz (onze secretaresse) 

Sheila Bautmans (onze nieuwe) 

Luc Reinquin (onze ouwe) 

Sandra Wiest (de chef!) 

 

 

 

Wens je de volgende editie(s) van ons Boxlettertje online te ontvangen om de grote papierhoop 
te verminderen? Dat kan door onderstaand strookje in te vullen en te bezorgen aan de  
Ouderraad of door je gegevens door te mailen naar info@ouderraadboxbergheide.be. 

De familie ………………………………………………………………………………  wenst de papieren versie van het 
Boxlettertje niet meer te ontvangen. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ouder(s) van: 

 Naam:……………………………………………………………………………………………… Klas: …………………… 

 Naam:……………………………………………………………………………………………… Klas: …………………… 

 Naam:……………………………………………………………………………………………… Klas: …………………… 

 Naam:……………………………………………………………………………………………… Klas: …………………… 

 Naam:……………………………………………………………………………………………… Klas: …………………… 
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KALENDER1 

  JANUARI FEBRUARI MAART APRIL 
1 Nieuwjaar Kernteam Ouderraadcafé    
2         
3         
4         
5   Info secundair  

onderwijs 6de lj 
    

6 Drie koningen       
7 Instapdag kleuters   Schaatsen  

4de-5de-6de lj 
  

8   kindercarnaval     
9   krokusvakantie     
10         
11         
12         
13         
14 Zeeklassen 6de lj       
15 Zeeklassen 6de lj     Instapdag kleuters 
16 Zeeklassen 6de lj     Toneel 3de en 4de lj 
17 Zeeklassen 6de lj  

Rollebollen 5j kleuters 
      

18 Zeeklassen 6de lj Instapdag kleuters Lokale verlofdag Secretaressedag 
19   Toneel 5j kleuters   Sportdag 5j kleuters 
20         
21   Schaatsen  

4de-5de-6de lj 
  Lentewandeling  

(ouderraad) 
22 Toneel 3delj       
23 Conferentie: geen 

school 
Foute Ouderfuif  

(ouderraad) 
    

24 Alg. vergadering  
Ouderraad 

      

25         
26     Toneel 2delj   
27   Juf Patricia 2de lj bib     
28         
29 Toneel 1stelj       
30   Paasvakantie   
31     Pasen  

1 Zie kalender website school (www.bsboxbergheide.be) voor update 



 

FIJNE FEESTDAGEN  

NAMENS ALLE LEDEN VAN  

DE OUDERRAAD! 


