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Wist je dat het ondertussen 4 jaar geleden is dat we nog een witte kerst 
hadden? 4 jaar geleden waren er Limburgse regionen waar er tot 50cm 
sneeuw lag. Een witte kerst, die voor een aantal jaren moest kunnen 
dienen. Maar waarom verlangen we zo naar dat witte tapijt op kerstdag? 
Omdat het plaatje dan compleet is? Omdat we dan een “postkaartkerst” 
hebben? Of omdat we dan al glijdend en ‘spretsend’ richting familie 
moeten met dikke laarzen, muts en sjaal aan? Ik gok op het eerste. Maar 
vermits we ook dit jaar niet op een witte kerst moeten rekenen, zullen we 
zelf voor die “postkaartkerst” moeten zorgen. 

Net zo met het krijgen van pakjes. Mij hoor je niet klagen over het feit dat 
er ook voor mij een pakje onder de boom ligt. Maar wat is tijdens de 
feestdagen uiteindelijk het grootste cadeau? De fonkelende ogen van de 
kinderen, een warm huis of mijn familie om me heen (en misschien toch 
net dat ene vlokje sneeuw?). Maak het gezellig, met diegenen om je heen 
waar je van houdt. Misschien zijn ze niet vlakbij, maar hou ze dan bij je in 
je hoofd en in je hart en geniet zo van je eigen “postkaartkerst”. Want dat 
is toch veel belangrijker dan die witte vlokjes die neerdwarrelen of die 
berg pakjes aan de voet van je kerstboom. Familie, gezelligheid en vieren 
dat er zo vele jaren geleden iemand op de wereld kwam, die het beter 
wilde maken voor iedereen. 

 
Wisten jullie ook dat dit weer een hele nieuwe vorm van “Boxletteren” 
is? We merkten in onze enquête aan het begin van het schooljaar dat jullie 
vooral vlot geïnformeerd wilden worden. Liefst geen dikke boekjes en 
lange teksten maar kort en bondig. Dus proberen we dat met dit 
Boxlettertje. We blijven sleutelen aan een leuk informatief blad. Dus jullie 
suggesties blijven meer dan welkom. Onze gegevens staan aan de 
binnenzijde van deze nieuwsbrief. 

 
Tenslotte, wist je dat we - als ouderraad - er zijn voor jullie? Heb je 
vragen, opmerkingen of suggesties? Wil je graag eens een vergadering 
bijwonen? Misschien lid worden, maar liever eerst even “de kat uit de 
boom kijken”? Dat kan allemaal. Neem gerust contact met ons op via 
facebook, mail,... of spreek één van ons aan (je kan alle ouderraadleden 
terugvinden op onze website). Dan doen we ons uiterste best om de 
nodige antwoorden voor je te vinden! 

 
Wist je ook dat (echt… deze is de laatste) onze ouderraders het graag 
gezellig maken? Ook zij houden van een “postkaartkerst”. Daarom wensen 
ze jullie allen een gezellige, familiale kerstvakantie en een geweldig, 
gelukkig en gezond 2015!! 

 
Nathalie Delsaer  
Voorzitter 
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Boxlettertje is een uitgave van de ouderraad van de Katholieke Basisschool Boxbergheide en telt vier edities. Boxlettertje is teamwork. Je vindt de  

hele ploeg op www.ouderraadboxbergheide.be. Verantw. uitgever: Nathalie Delsaer, voorzitter ouderraad, p.a. Boxbergstraat 1, 3600 Genk 

BASISSCHOOL BOXBERGHEIDE VERKEERSVEILIG 

  info@ouderraadboxbergheide.be 

 www.ouderraadboxbergheide.be 

 www.bsboxbergheide.be 

  www.facebook.be/ouderraadboxbergheide 

  www.facebook.be/basisschoolboxbergheide 

  besloten faceboekgroep : ouders basisschool Boxbergheide 

OUDERRAAD 

 

i.s.m. Provincie Limburg 

 

De afgelopen weken trotseerde de werkgroep verkeer van de ouderraad en enkele ouderraadleden 

reeds twee maal de kou... Kinderen die goed zichtbaar te voet of met de fiets naar school kwamen, 

werden beloond met een extra zichtbaar gadget voor hun boekentas of fiets. 

Tijdens de eerste actie mochten we 59 fluovlagjes uitdelen. Niet slecht voor een barkoude 

novemberochtend. En er volgen nog acties. Maar ook zonder presentje is zichtbaarheid in het 

verkeer zeer belangrijk! Zeker tijdens deze donkere dagen! 

Niet enkel zichtbaarheid in het verkeer komt aan bod in de acties. Ook het dragen van de gordel in 

de auto, een aangepaste snelheid in de schoolomgeving of een goed parkeergedrag zijn belangrijk 

als we het hebben over verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 

Al onze acties organiseren we in samenwerking met de Provincie 

Limburg. Zij zorgen voor de financiële ondersteuning. 

Maar niet enkel op financieel vlak krijgen we hulp. De Provincie 

ontwikkelde een Mobitool, dit om het verkeersverloop in de 

schoolomgeving in kaart te brengen.  

Als alles volgens schema verloopt, horen jullie hier in 2015 zeker meer van! De werkgroep verkeer 

zit dus niet stil. We hopen er samen een meer verkeersveilige schoolomgeving van te maken! 
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In deze moderne tijden 
een nieuwjaarsbrief schrijven 
dat valt verdraaid niet mee 

maar met een PC is dat best oké. 
 

Dus doe ik maar mijn best 
en de computer doet de rest. 

Ik typ mijn wensen op ’t klavier 
en haal ze later uit de printer hier. 

 
Zo’n nieuwjaarsbrief is cool: 

die zegt meteen hoe ik me voel. 
Helemaal in, keitof en hip: 

ik heb er wel vijf klaar in een wip! 
 

Maar ik moet bij de zaak blijven 
en mijn beste wensen schrijven... 

 
Voor al mijn fouten van het voorbije jaar druk ik op de toets 'delete'. 

Maar voor al het goede van het voorbije jaar druk ik op de toets 'repeat'! 
'Escape': met die toets vlucht ik uit ziektes en zorgen. 

En 'knippen en plakken' of 'kopiëren': alle geluk van de wereld vanaf morgen. 
 

Voor jullie allemaal: een fijne vakantie, vredevolle kerstdagen 
en een heel gelukkig nieuw jaar! 

 
Wenst jullie het personeel en directie 

LEERKRACHT I.D. 

Voor het eindejaar en 2015 

Chip-info: 

 

Mijn lievelingswinkel: www.bol.com 

Mijn favoriete frituurbestelling: 

Bicky royale. Ik ben een jaar gestopt met 

frieten. Anders zou het een friet stoofvlees 

met zoete mayonaise en een Mexicano 

zijn. 

Slaaptijd:  

Ik ga naar bed om 23u30 tijdens 

schooldagen, in de vakantie later. 

   Mijn favoriete vakantiebestemming: Brazilië en Disneyland 

   Mijn lievelingsdier: een tijger 

   Mijn favoriete website: www.thatguywiththeglasses.com  

Mijn hobby’s: Gymnastiek, fitness, films kijken, gamen, uit eten met mijn vriendin en reizen. 

Als ik kon toveren dan: zou ik dat aan niemand vertellen. 

Mijn taken op school: Voorlopig vervang ik juf Leen, die onlangs mama geworden is. Het zou 

kunnen dat ik me in de toekomst ook inzet voor lichamelijke opvoeding aangezien ik zowel een 

opleiding onderwijzer als turnleerkracht heb genoten. 

Naam/voornaam:  Czekaj Jelle 

 
 

 
Woonplaats:   

 
 

Geslacht:  

 
 

 
     Genk 

 
 

 
     M 

 
 

 
Geboortedatum: 

 
 

 
     07-01-1985 

Startdatum op BSB-boxbergheide: 
     29 september 2014       (ervoor reeds enkele vervangingen gedaan) 

Taken op school:      Leerkracht in 4A 
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Foute party — Zaterdag 28/02/2015 

Meester Piet aan het woord 

Dag van de leerkracht. De ouderraad 
zorgde voor een lekker ontbijt voor alle 
leerkrachten. Vanaf 7u45 mochten ze 
aanschuiven aan het rijk gevuld buffet. Aan de 
helpers van de ouderraad: 'Een dikke merci'! 

Nieuws van het bouwfront. Achter de 
schermen bereiden we al hard voor: tegen 
onze turnzaal voorzien we een nieuw afdak. 
Een degelijke constructie zodat er in een 
latere fase bovenop kan worden gebouwd. 
Start van de werken? We hopen op september 
2015. 

Studietoelage. Nog geen aanvraag ingediend 
of twijfel je ? Aanvragen kan tot 01/06/2015. 
Vragen? Neem gerust contact met ons 
secretariaat via 089/35 13 35. 

Inschrijving 2,5 jarigen. Nog kinderen, 
broertjes of zusjes die deze verjaardag vóór 
01/02/2015 vieren? Zeker inschrijven! 

26/01/2015: Om 19u30 wordt een 
infoavond voor ouders van leerlingen van het 
zesde leerjaar voorzien in het Kuurpunt 
(Kuurstraat 8). 

02-06/02/2015: Onze zesdejaars trekken 

op zeeklassen. 

12-13/03/2015: Boerderijklassen voor onze 

tweedejaars. 

16/03/2015: Geen school. 


