BOXLETTERTJE
Jaargang 2017-2018 — n° 6 — vakantie-editie
Dag allemaal,
Het einde van het schooljaar is weer daar. Als afsluiter kijken we allemaal enorm uit
naar de verrassingsdag. Graag willen we even alle ouders die lekker fout kwamen
fuiven hiervoor bedanken. Dankzij jullie bijdrage kunnen we deze dag organiseren.
De opvang is ook mooi van start kunnen gaan. Opvang Parboem vraagt dat alle
ouders, die opvang wensen volgend schooljaar, en die dit jaar nog niet zijn
ingeschreven, via de opvang zelf hun kinderen inschrijven. Dus niet via de school. De
ouders, die dit jaar al van de opvang gebruik maakten, krijgen binnenkort een
inschrijvingsblad voor volgend schooljaar.
De opvang vraagt ook dat, wanneer jullie opvang tijdens het schooljaar afzeggen of
extra aanvragen, jullie dit via een sms (0492/23.72.41) of mailtje
(teambko@kdvfamilia.be) doen. De begeleidsters zijn overdag niet aanwezig in de
opvang.
Verder rest ons enkel jullie een PRETTIGE VAKANTIE toe te wensen en we nodigen
jullie alvast uit voor de koffie en cake en fijne babbel op 3 september.
Kristel, Leen, Sara, Tim, Dirk en Erwin
De Kern

Verrassingsdag—donderdag 28 juni
Op de stevige beats van Genant en DJ's Steven en Hans bleken weer velen van jullie
volledig fout op onze jubileum editie: 10 jaar Foute Fuif. 'n Welgemeende dank-u-wel
daarvoor! Met de opbrengst hiervan kunnen we de kinderen op donderdag 28/06 fijn
van de schoolbanken trekken en in ander leuks onderdompelen.

Het thema stapt momenteel voluit in camouflagepak door onze schoolgangen en
wordt gewoontegetrouw met veel respect als zijnde 'Top secret' besproken. Toch al
een voorzichtige waarschuwing: schrik die bewuste donderdagochtend niet: onze
school zal er toch wel ietsje verrassend anders uitzien.
En vooral … die ochtend … verrassend anders 'klinken' …

INHOUD:

Beste ouders,

Woordje van de kern
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we geven jullie volgende speciale instructies mee:

Verrassingsdag
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Het Boxlettertje wuift uit
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Draai de alleroudste kledij rond de billen en borst van jullie kampioen(en).
Dit jaar … Eerlijk? We houden het niet echt netjes.

Meester Piet aan het woord
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Voor het 4de, 5de en 6de zijn de poorten boven gesloten.
Zij kunnen via de hoofdpoort beneden binnenglippen.

Klasberichten 4-jarigen
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Klasberichten 1ste lj.
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Ook altijd heel leuk: dat al onze kinderen écht allemaal blijven eten.
We korten immers het middaguur iets in dankzij ons strak en uitgebreid
programma.

Klasberichten 5-jarigen
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Ieder jaar opnieuw streven we ernaar dat deze dag een schot in de roos is.
En ook dit jaar zijn onze pijlen goed gericht. Maar tot dan … blijft het … top secret.

Klasberichten instappers
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Kalender

4

Smile,
Ouderraad – team verrassingsdag

Het Boxlettertje wuift uit
KRISTOF LANTMEETERS. Onze tekstuele reisgenoot. De man, die onze lay-out keer op
keer met 'n, weliswaar gelimiteerde maar steeds oprecht gouden glimlach, een serieuze rock 'n
drol wist te geven. De fantastische papa van Bent, Mirte en Ine: onwijs toppie. De megaknappe
man van Els. De onvermoeibare fixer binnen de ouderraad. Voor zijn billen paste echt iedere
stoel perfect: bij ieder onderwerp graag betrokken.
En voor ons, collega's van het Boxlettertje: de stuwende kracht. Nooit negatieve commentaar.
Geen enkele commentaar, eigenlijk. Nooit. Beste Kristof: jaren aan een stuk heb je binnen ons
team gejaagd op letters: ons groot geluk.
We wuiven je in volle gallop een 'Woehoe', 'Tsjakaa' en 'Jo' toe. En we zijn zó trots op wie 'ge
zijt'. In jouw geval: gelukkig maar. Want … jezelf … raak je nooit meer kwijt. Ju, Jiehaa en … Jo!
De mafste en mooiste wensen,
Ann, Elke, Jan, Natalie, Sanne en Sara.

Meester Piet aan het woord
KARINE LABUT. Niet alleen het Boxlettertje wuift uit, ook onze school: onze administratieve kracht, Karine,
geniet na dit schooljaar voluit van haar pensioen. Een hele dikke proficiat en heel veel plezier van ons allemaal!!
SCHOOLFEEST. 28 en 29 april vierden we ons jaarlijks
schoolfeest. We danken de kinderen, juffen en meesters voor hun
optreden! We danken ook iedereen die mee gezorgd heeft voor
drank en hapjes of ervoor zorgde dat er allerhande spelletjes
gespeeld konden worden.
SPONSORACTIE TER HEIDE. Vrijdag 20 maart waren er de hele
dag 'Special Games'. Met de opbrengst, maar liefst 2.243,54 Euro
dragen we bij voor de aankoop van een douchebrancard voor de
bewoners van Ter Heide.
Een fijne vakantie!
Piet Anthonissen
Directie

Klasberichten 4-jarigen
KUNSTENAAR STAF. Op vrijdag 18 mei trokken we naar het ‘Verloren Paradijs’ van Staf Timmers:
beeldhouwer, schilder en een gepassioneerd tuinder.
In de kleuterklas en de bib maakten onze nieuwsgierige kleuters al kennis met het geliefde prentenboek ‘Meneer
René’ van zijn zoon: Leo Timmers. En nu leerden ze zelfs nog meer over het leven van een kunstenaar: 'Hoe leeft
hij?' 'Hoe kijkt hij naar de wereld?' 'Wat wil hij delen met anderen?' Op al deze vragen kregen we een fijn antwoord
tijdens het bezoek aan de beeldentuin, een levenswerk van Staf. We werden ondergedompeld in de geur van klei
en zagen hoe een schilderij tot stand komt.
Terug in school zaten de kleine hoofdjes vol ideeën en inspiratie. En vlug gingen we zelf een hele week lang aan de
slag als kunstenaar. We boetseerden, schilderden en maakten kennis
met de verschillende beeldaspecten.
We zochten, net zoals Staf, namen
voor onze creaties.
Zo fier als een gieter toonden onze
kleine kunstenaars hun werken aan
hun ouders en alle gasten tijdens de
tentoonstelling in de klas op het einde
van de week. Het was genieten,
beleven en inspireren. Iedereen werd
oprecht blij van deze krachtige en
leerrijke ervaring.
Dank je wel allemaal!
Juf Sylvie en juf Rani.
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Boxlettertje is een uitgave van de ouderraad van de Katholieke Basisschool Boxbergheide en telt zes edities. Boxlettertje is teamwork.
De drijvende krachten: Sara De Meulenaere, Jan Van den Bergh, Elke Gabel, Ann Gryncewicz, Natalie Mahieu, Sanne
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Klasberichten 1ste leerjaar
LETTERFEEST. Nadat de kinderen van het 1ste leerjaar in februari al hun letters geleerd hadden, werden ze
getrakteerd op een onvergetelijk letterfeest! We hebben dit gevierd met een grote letterestafette, een echte diplomauitreiking en als beloning een heerlijk hapje en drankje! Dikke proficiat aan al onze letterkampioenen!
STRALENDE COMMUNICANTJES
1A: Marjolein, Mattia, Gioia, Ilario, Nora, Vic, Sien en Noah

1B: Berre, Ella, Ties, Juna, Emile, Magalie, Dylano, Jana, Ylora

1C:
Roan, Ayden, Sonora, Lien, Jill, Maxine, Jona
Yana, Larisa, Sterre, Jarno, Yuri, Elena, Gitte, Foppe

SCHOOLREIS. We zijn ‘Saraland’ gaan ontdekken tijdens onze jaarlijkse schoolreis. Dit was een groot succes en
zeker voor herhaling vatbaar. De kinderen hebben zich volledig kunnen uitleven!
En … Spanning alom in het spookhuis! Ook de frietjes en drankjes hebben gesmaakt. Huizen bouwen, blokken
stapelen, met de trektoren omhoog, klauteren, klimmen, glijden, in het zand spelen, gocarts, water à volonté …
Het was overduidelijk: een onvergetelijke schoolreis!
Lieve kampioenen: we wensen jullie ook een overgetelijk mooie zomervakantie toe!
Juf Lara, juf Shana en juf Sofie
orboxbergheide@gmail.com

www.orboxbergheide.be
www.bsboxbergheide.be
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Klasberichten 5-jarigen
ZIEKENHUIS. Half mei gingen wij met ons klasje naar het ziekenhuis.
We werden er opgewacht door juf Veerle, die met veel enthousiasme ons een
rondleiding gaf doorheen het grote gebouw. We mochten een kijkje nemen in de
keuken van het ziekenhuis, ook hebben we de revaliderende patiënten
aangemoedigd in de fysioruimte. In de kelder zagen we de mega grote wasmachines
en bij het operatiekwartier kregen we allemaal een mondmaskertje.
Na heel veel liften, lange gangen en veel mensen in witte jassen mochten we onze
eigen knuffel verzorgen.
Met al die fantastische dokters en verpleegsters in spe ziet het er veelbelovend uit
voor de toekomst!
Juf Griet
THEATER. 'Joepie: we trekken er met zijn allen op uit: naar het theater!' De
bussen komen eraan en vol enthousiasme stappen onze kleuters erop.
Spannend! 'Wat gaat er gebeuren?' 'Gaat het leuk zijn?' 'Is het om te lachen?'
Het was een erg gekke en komische theatervoorstelling. Er was veel expressie
en alles werd grappig en mooi uitgebeeld zodat iedereen kon volgen. In het
theaterstuk m.n. 'Bizar' ging de TV van de acteurs 'KAPOET'. Weet je, … Eén
iets is zeker: gelachen hebben we!!
Dank je voor het fijne schooljaar en een stralende vakantie, lieve kapoenen!
Juf Heidi en juf Carolien
PIRATEN. Naar aanleiding van het thema 'Piraten' zijn we in mei een echte boot
gaan bezoeken aan de kanaalkom van Hasselt. De stagaire, juf Iris, had dit leuke idee
voorgesteld. En wat heeft ze dit thema fantastisch uitgewerkt! Onze 5-jarigen mochten
over heel de boot een kijkje nemen. Zelfs beneden, in de machinekamer. Hier was de
startende motor voor heel wat kinderen erg indrukwekkend.
Wat was dit een leuke ervaring voor iedereen! Dank aan de 2 lieve mensen die hun
boot ter beschikking stelden. En ook aan de lieve ouders die voor het vervoer zorgden!
Een heel fijne zomervakantie allemaal,
Juf Christel en juf Iris

Klasberichten instappers
Op vrijdag 18 mei gingen alle 2,5-jarigen samen met hun
mama op uitstap naar de kinderboerderij in Kiewit. Dit ter
gelegenheid van moederdag. Het werd een leuke voormiddag voor iedereen!
We deden een heuse zoektocht naar alle boerderijdieren:
die werden goed gevonden en uitvoerig nagebootst. Daarna
werd de honger gestild met een picknick en konden de
kinderen zich nog even uitleven op de speeltuin.

Ook de papa’s werden intussen
verwend met een uitstap.
Aan al onze toppers:
een fantastische vakantie!
Heel wat liefs,
juf An en juf Lieselotte

Kalender
Kalender
18/06:
26/06:
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Proclamatie (13u30 – 5-jarigen)
Natuurwandeling Natuurpunt (5de lj)
Proclamatie (13u30, de Schalm – 6de lj)

28/06:
30/08:
03/09:

Verrassingsdag ouderraad
Algemeen oudercontact
Openklasdag (16u-18u)
Start volgend schooljaar

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

