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Dag allemaal, 

jullie hebben het laatste Boxlettertje van 2016 in handen. Want kijk ... 

2017 staat ongeduldig voor de deur. 

De voorbije maanden zijn voorbij gevlogen! We hebben lekker kunnen 

griezelen tijdens de griezelwandeling doorheen de donkere straten van 

Boxbergheide met onderweg talrijke kleine en grote griezels. 

De Sint is ook dit jaar weer langs geweest op school. Het was extra  

spannend want pakjespiet was vermist... Gelukkig is alles goed gekomen. 

Voor de fuifbeesten onder ons... , de kogel is door de kerk: 

Ons rest enkel nog jullie fijne eindejaarsfeesten en een spetterend begin 

van 2017 te wensen. 

We wensen jullie, en hen die jullie omringen, het allerbeste voor het 

nieuwe jaar. Geluk in grote en in kleine dingen maar bovenal: gelukkig 

met elkaar! 

Hopelijk zien we jullie op 7 januari 2017 tijdens de nieuwjaarsontmoeting 

van Boxbergheide. Tot dan! 

Veel leesplezier! 

Leen, Kristel, Ellen, Tim, Erwin en Dirk 

kernbestuur ouderraad 

DENK ER AAN ! 

EETDAG 

Zaterdag 25 maart 
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Boxlettertje is een uitgave van de ouderraad van de Katholieke Basisschool Boxbergheide en telt vijf edities. Boxlettertje is teamwork. Je vindt de  
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Kalender 

26/12/2016-06/01/2017: kerstvakantie 

17/01/2017: 5de lj theater 

24/01/2017: 4-jarigen theater  

5-jarigen bezoek ZOL 

03/02/2017: 4de lj Gallo-Romeins museum 

6de lj netbal 6-6 

07/02/2017: 5de lj netbal 4-4 

13/02-17/02/2017: 6de lj zeeklassen 

Blankenberge 

18/02/2017: foute fuif 

20-21-23/02/2017: 5de lj inleefatelier Globo 

21-22-24/02/2017: 3de lj workshop C-Mine 

22/02/2017: 1ste lj spelinfuif 

23/02/2017: 5de lj Danone nations cup 

algemeen oudercontact 

27/02-05/03/2017: krokusvakantie 

25/03/2017: eetdag 

03-17/04/2017: paasvakantie 

01/05/2017: dag van de arbeid—vrijaf 

06-07/05/2017: schoolfeest 

21/05/2017: eerste communie 

Meester Piet aan het woord 

SINTERKLAAS. Wat een verrassing toen bleek dat de pakjespiet in een groot pak verstopt in de 

vrachtwagen van de Sint zat. Zo kon het bezoek op 30 november toch nog doorgaan. Het werd 

een leuke voormiddag voor al onze kinderen. De Sint was blij verrast. Volgend jaar komen hij en 

zijn gevolg zeker terug naar Boxbergheide. Beloofd! 

OUDERCONTACT. Donderdag 22 december om 15.15 uur is er een selectief oudercontact voor de 

lagere school. 

KERSTVIERING. Vrijdag 23 december houden wij een kerstviering in de kerk. Dit 

jaar doen we dat per leerjaar. We starten om 9.30 uur (ongeveer een half uurtje 

per klas). We verzamelen dan ook pakjes voor de Sint-Vincentiusvereniging. Zij 

verdelen de meegebrachte goederen onder Genkse mensen in nood. 

KERSTVAKANTIE. Deze start vrijdag 23 december om 15.00 uur. Het tweede 

trimester begint op maandag 9 januari om 8.45 uur. 

INSTAPDAG KLEUTERS. Na de kerstvakantie stappen 14 nieuwe kleuters onze schoolpoort 

binnen. Juf Lieselotte zorgt samen met juf Karolien, de kinderverzorgster, voor de instappers.  

De 2,5-jarigen, die er al van 01 september zijn, mogen na de vakantie bij de 3-jarigen aansluiten.  

Vanaf 06 maart mogen we starten met een tweede klas voor 2,5-jarige kleuters. 

INFOAVOND 6de leerjaar. Maandag 16 januari is er een infoavond over studiekeuzes na het 

zesde leerjaar. Deze avond gaat door in het Kuurpunt in Bokrijk en start om 19.30 uur. 

VERTELLEN WERKT. Samen met de stad gaan we werk maken van begrijpend lezen. Heel 

belangrijk voor een goede taalverwerving: voorlezen en/of vertellen. Beste ouders: leg die ipad 

even opzij. Grijp in 2017 al eens wat eerder naar een boekje en lees een verhaal voor.  

Echt waar … leuke momenten! 

Voor ieder van jullie: fijne feestdagen en nu al een fantastisch 2017 gewenst. 

Beter dan al het voorgaande. 

 

Piet Anthonissen 

directie 
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Naam/voornaam:  WENDY VROLIX 

   
Woonplaats:   

 
 

Geslacht:  

 
 

 
     Meeuwen-Gruitrode 

 
     V 

 
 

 
Geboortedatum: 

 
 

 
     25/10/1991 

Startdatum op BS-Boxbergheide: 
     september 2016 Taken op school:      Het klasje van juf Heidi even overnemen  

30 oktober 2016. Ingewijden beseffen al dat binnen onze bebouwde heidekom het spookuur een 

paar slagen minder telt. Klokslag 18u: een stressvrije fee verwelkomt rusteloze wandelzielen vanuit 

haar luie zetel met een missie: red heks Pimpernel. 

Hoe? Wel, twee creepy twins in nachtgewaad fluisterden handige weetjes toe: geef griezels op je pad 

nooit een kastanje en werp ze in het vagevuur bij, de tot standbeeld vervloekte, Pimpernel. Makkie 

dus. Instinctmatig openden ze de poort naar de onderwereld.  De niet zo onschuldige volle maan 

fungeerde als volgspot voor 550 fijne griezelaars. 

Snel werd duidelijk dat zombies over een grote familie met zeer uiteenlopende kwaliteiten 

beschikken.  Onverwacht rezen ze vanuit het struikgewas op (dus dàt ruist er zoal in rond). Mogelijke 

voorvaderen van dj's D. Vegas en Like ‘C’. zochten op de tonen van hun con-collega 'Waar zijn die 

kast-h-anjes' naar het bruine goud. Dracula's afstammelingen wisten zelfs een 

heerlijke feesttafel uit Transsylvanië te importeren. En jongens, wat konden 

we met dat 'hoofd'-gerecht goed om. Gretig werden in het selfiekot 

herinneringen opgeslagen: check www.orboxbergheide.be!   

En dan de hongerkes: gestild met bloederige, al dan niet gepeperde, 

soepsmurrie. En onder het waakzame oog van kundige ‘chi-j-urgen’, in het 

plaatselijk verrezen ZOL, bluste men rijkelijk met baxter-drankjes. Zombies 

zaten op dit niveau gelukkig al achter tralies van een pop-up zoo of 

gevangenis. Pfioe. Met een gerust hart én kastanje werd de laatste akelige 

berg beklommen. 

Aan de eindmeet knetterden in het vuur, naast het standbeeld van Pimpernel, 

heel wat kastanjes. En kijk: de warm grijs geklede Pimpernel kreeg weer contact met de aarde. 

Vrolijk blies de vuurspuwer de laatste vloek uit onze heide waarbij sommigen zich de vraag stelden 

hoe het weer precies met die opwarming zat.  En hey, wat smaakte dat goed geslachte varkentje na 

dit avontuur naar meer! 

Beste mensen: graag nog een applaus voor de 

best geklede griezels Vincent en Christiaan, die 

met cinematickets aan de haal gingen. Familie 

Filippo-Schouterden die de tofste selfie vastlegde. 

En tot slot, een welgemeend dank je wel aan alle 

helpende ouderraders, buurtbewoners en 

sympathisanten van ons griezeldorp. Overdoen? 

Hm. Even 'n jaartje nazinderen, mag het? 

Foto's proeven via www.orboxbergheide of www.facebook.com/ouderraadboxbergheide 

Waar zijn die kast-h-anjes? 

Leerkracht I.D. 

Chip-info: 

Mijn favoriete frituurbestelling: 

friet stoofvlees 

Slaaptijd: 22.30 uur  

Mijn lievelingsdier: een hond 

Mijn favoriete vakantiebestemming:  

Kroatië ( en overal waar de zon is ) 

Mijn hobby: volleybal 

Mijn lievelingswinkel: Action 

Mijn favoriete website: Pinterest 

Als ik kon toveren dan: maakte ik iedereen zijn droomwens waar 
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Go-cart race & nieuwjaarsontmoeting 

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

Fijne feestdagen 

In 
Deze 
Mooie 

Kersttijd 
Worden we verblijd 

Om ingetogen te beleven 
De vreugde van te kunnen geven: 

Vrede, 
Vriendschap 

Warmte als laaiend vuur 
Voor familie,collega of verre buur. 

Hopelijk 
Mogen we zeggen 

In eer en in ons geweten 
Dat we niemand hebben vergeten. 

Nieuwjaar 
Een dag volop in het teken 

Om met het minder goede af te breken 
Met wensen van voorspoed en geluk. 

Laat ons daarom voortaan 
Nog enkel voor het goede gaan. 

Soms is het slechte niet te vermijden, 
Want het is een fenomeen van alle tijden. 

Maar als je echt naar de bron van het leven gaat, 
Dan merk je snel het verschil tussen goed en kwaad. 

Deze 
Boom 

Draagt 
Als 

Voet 
Voor u allemaal een vriendschapsgroet. 

Naast kerstwensen en een heilvol jaar geven we u de raad: 
Blijf steeds optimist en voeg meteen het woord bij de daad! 

 
GVB Boxbergheide – Kinderen – Personeel 
Directie - Schoolbestuur en Ouderraad.  

Landwaartslaan  -  Zaterdag 07 januari 2017 

16u00 Kinderrace 

17u00 Kinderanimatie (De Schalm) 

17u30 Race jeugd & volwassenen 

18u00 Kinderfuif 

20u00 Box-Party  
(De Schalm—gratis inkom) 

Pizzeria “La Pizza” - Argenta Boxbergheide - Brood & banket “Tomassen” 

Schoonheidssalon “New Iloë” - BNP Paribas Fortis Boxbergheide - Café “de Sintel” 

Het tafeltje rond - Spar “Meesters” - DVV Aerts & Nijssen 

Inschrijven voor go-cart race op www.boxbergheide.be 


