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Dag allemaal,
het nieuwe jaar is ondertussen al even bezig, maar
toch willen we hier nog even bij stilstaan. Dat 2018
voor iedereen een jaar mag worden waarin jullie
dromen mogen uitkomen, een goede gezondheid
voorop staat en dat we klaar mogen staan voor elkaar,
familie en vrienden want dat is vandaag niet meer
vanzelfsprekend.
Een eerste activiteit is ondertussen al gepasseerd, nl.
onze Foute Fuif. We hebben veel space-creaturen
mogen verwelkomen op dit geweldig feestje. Ons 10jarig jubileum is, op de tonen van Genant en DJ’s
Steven en Hans, stevig gevierd. Hou zeker onze
facebookpagina in de gaten want de foto’s van de fuif
zullen daar te bewonderen zijn.
Dat brengt ons gelijk bij de volgende activiteit, nl. onze
jaarlijkse eetdag. Deze gaat door op 3 maart in de
Schalm, en net zoals vorig jaar is het een croquedag!
Verder in deze editie vind je hierover nog meer
informatie. De kinderen krijgen een inschrijfformulier
mee. Inschrijven kan zowel online als via het formulier
tot en met 23 februari.
Hopelijk kunnen we jullie op 3 maart verwennen met
onze hartige croques en onze heerlijke dessertcroques.
Verder vinden jullie nog een update rond
opvangplannen en werpen we een blik in een aantal
klassen van onze school.
Dan rest ons nog jullie een fijne vakantie te wensen. Hopelijk mag de zon van de
partij zijn zodat er veel buiten gespeeld kan worden en de batterijen weer volledig
opgeladen geraken om op maandag 19 februari weer fris van start te kunnen
gaan!
Veel leesplezier!
Kristel, Leen, Sara, Tim, Dirk en Erwin

INHOUD:
Woordje van de kern
Meester Piet aan het woord
Klasberichten
Kalender
Eetdag

1
2
3
3
4

Meester Piet aan het woord
BOUWFRONT. De bouwwerken zijn zo goed als afgerond. De turnzaal voor de kleuters is al
in gebruik. Na de krokusvakantie openen we ook onze nieuwe toilettenblok.
COMMUNIE. Dinsdag 13/03 om 20u is een infoavond voor de ouders van onze communicanten.
CONFERENTIEDAG. Woensdag 14/03 is er geen school voor onze kinderen. De leerkrachten werken
dan aan het nieuwe leerplanconcept: start to ZILL. Dit is de afkorting van 'Zin in leren, zin in leven'.
BOERDERIJKLASSEN. Het 2de leerjaar trekt van 28 tot 30/03 richting domein Pietersheim in Lanaken.
We wensen hen nu al een fijne tijd toe!
OUDERCONTACT. Donderdag 29/03 is er een mogelijkheid tot selectief oudercontact met de leerkrachten van de
lagere school.
OPVANG. De werking van de opvang wordt helemaal hertekend. De start is net na de paasvakantie op
maandag 19/04 voorzien.
’s Morgens
→ Vanaf 07u tot 08u30:
alle kinderen worden opgevangen in de Plaggenstraat.
→ Geen opvang op school!
→ Om 8u30 komen de kinderen met de bus naar school.
Na school
Korte opvang:

15u tot maximum 16u: op school.

Lange opvang:

15u tot … Dit geldt voor kinderen, die langer dan 16u blijven.
Werkwijze: De kinderen worden om 15u met de bus naar de Plaggenstraat gebracht.

Woensdagmiddag
Korte opvang:

12u15 tot 13u15: op school.

Lange opvang:

12u15 tot … Dit geldt voor kinderen, die langer dan 13u15 blijven.
Werkwijze: De kinderen worden om 12u15 met de bus naar de Plaggenstraat gebracht.

INFO en INSCHRIJVING
Donderdag 1 maart om 19u in de school
GEZOCHT voor de KORTE OPVANG.
Wij zoeken nog naar een begeleider op school:
→ maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 15u tot 16u

→ woensdag: van 12u15 tot 13u15
Interesse? Meer info via 089/35 13 35.
SCHOOLFEEST. Zaterdag 28 en zondag 29/04 vieren we ons jaarlijks schoolfeest.
Thema dit jaar: 'Drive-in'.
MEI MAAKT BLIJ. Zondag 06/05 doen de kinderen van onze school hun eerste communie.
Maandag 07/05 is een vrije dag.
Dinsdag 08/05 gaan alle kinderen op schoolreis.
STUDIEBEURS. Tot 01/06 2018 kan je nog altijd een studiebeurs aanvragen.
Twijfel je of je er al dan niet recht op hebt?
Kom gerust even langs op het secretariaat. Breng dan wel zeker je identiteitskaart en
bankrekeningnummer mee.
Piet Anthonissen
Directie

Ouderraad
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www.facebook.com/ouderraadboxbergheide

www.orboxbergheide.be
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Klasberichten
GERONIMO STILTON—3de leerjaar
De leerlingen van het 3de leerjaar maakten al een goede
vooruitgang met lezen. Ook het leesonderwijs gaat verder in
het 3de leerjaar…
We hebben een super leuk “Geronimo Stilton project” achter de
rug. De kinderen hebben een boek van Geronimo Stilton
gekregen, uitgelezen en rond het boek een ontdekdoos gemaakt.
In deze doos zaten allerlei prenten, spulletjes, tekeningen,… over
het boek. Met behulp van deze ontdekdoos hebben ze een
boekbespreking gegeven.
En ja hoor, dat hebben ze allemaal prima gedaan! Ieder op zijn
eigen manier. Een geslaagd project vinden we zelf! Zeker voor
herhaling vatbaar!
Een leespluim aan alle kinderen van het 3de leerjaar!
2de KLEUTERKLASJES
Leuk gesmurft! Tijdens de voorbije week werden alle 4-jarige kleuters ondergedompeld in de wereld van
smurfen. Als topper werd er een smurfendansmoment gehouden: via het grote scherm dansten ze zoals Gargamel,
grote smurf, smurfin en alle andere collega-smurfen. Tjonge, je had die moves van onze kinderen moeten zien!
Wij maken voor carnaval ook allemaal een indianenmasker. Maar de pluimen, die mogen ze zelf verdienen: kleur je
masker zo mooi mogelijk, ruim de verkleedkleren heel goed op, doe mee met de indianendans, zing een liedje,
maak muziek, … Op het einde van de week hebben ze die pluimen zeker en vast verdiend!
Leuke uitspraken uit de klas van juf. Katrien
'Wij hebben in de puppietent gespeeld!' (tipitent)

'Juf,

gaan we nog eens WIIdansen zoals Gargamel?'

Prinsen- en prinsessenfeest
In de klas van juffen Katrien, Karin en Carine. Hoe je een echte
prinses herkent? Makkie: prinsessenkleed, kroon, hakken
schoenen, lange haren en véél juwelen. Een echte prins? Aan
zijn paard, ridderkleren, hemdje met strik, en natuurlijk zijn stoere
zwaard. En hey, ze wonen natuurlijk in een kasteel. En zeker: ze
trouwen met elkaar. Elke prinses mocht háár prins voor een
fotoshoot uitzoeken. En elke prins natuurlijk ook zijn prinses.
Ja, ja: hier werden wel zéér leuke koppeltjes gevormd!
In de klas van juf Carine, waar juf Stefanie haar stage deed, werd
er een echte 'high-tea' gehouden. In de voormiddag hadden de
kleuters cakejes versierd, werd een ontvangstcomité aangeduid
en oefenden ze allemaal een speciale begroeting. Alle mama’s,
papa’s, oma’s of opa’s werden hiervoor uitgenodigd. Het werd
een gezellige namiddag. Als afsluiter dansten de kleuters voor
alle gasten hun ridderdans. Ze waren echt 'om te stelen', onze prinsen en prinsessen!

Kalender
Kalender
12-18/02:
20/02:
03/03:
05/03:
06/03:
08/03:
13/03:
14/03:

krokusvakantie
theater: Vogelvlucht 6de lj.
eetdag ouderraad
Adembenemend C-Mine 6de lj.
Jeugdboekenweek — Bib — 2B
Jeugdboekenweek — Bib — 2A
Jeugdboekenweek — Bib — 2C
VRIJAF - pedagogische studiedag

19/03:
26-27/03:
28-30/03:
28/03:
29/03:
29/03:
02-15/04:

schoolfotograaf
heempark 6de lj.
boerderijklassen 2de leerjaar
open klasmoment 2,5j.
selectief oudercontact
theater: Los 3de en 4de lj.
paasvakantie

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier.
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