BOXLETTERTJE
Jaargang 2018-2019 — n° 1 — septembereditie
Beste allemaal,
De eerste weken van het schooljaar liggen al weer achter ons. Het traditionele bakje troost hebben we jullie al kunnen
geven op de eerste schooldag. We hopen dat iedereen een fijne start heeft gemaakt.
In dit Boxlettertje geven we jullie een overzicht van wie wie is op school, het woordje van directeur, meester Piet en de
agenda voor dit schooljaar.
Onze eerste activiteit is Levensloop.
Op 29 en 30 september nemen we samen met de school deel aan Levensloop. We willen jullie, ouders en kinderen,
graag uitnodigen om mee te komen wandelen, fietsen of lopen. Je kan inschrijven via de site van Levensloop.
De naam van ons team is ‘BS Boxbergheide ouderraad en leerkrachten’. Als je met de auto komt, rij langs het
Sportcentrum want vanaf kruispunt Collegelaan - Mosselerlaan is alles afgesloten.
Hou zeker ook onze wafelstand ten voordele van Levensloop in de gaten!
Vrijdag 21 september kunnen de kinderen van de lagere school een wafel (suiker of chocolade) kopen in de klas voor
€1, dit ook ten voordele van Levensloop. Op dinsdag 25/9 en donderdag 27/9 organiseren wij weer een wafelverkoop
aan de schoolpoort.
Voor alle activiteiten die wij organiseren, kunnen we best wel wat helpende handen gebruiken. Wil jij mee komen
helpen en heb je zin om je aan te sluiten bij de ouderraad, spreek ons dan aan, laat een berichtje achter op onze
facebookpagina of stuur een mailtje naar orboxbergheide@gmail.com.
Tot gauw,
Kristel, Sara, Sofie, Dirk, Tim, Steven, Jan
De Kern

Contactgegevens
De ouderraad wil graag een brug zijn tussen ouders en school. Natuurlijk hoort daar alles op en rond de school bij.
Heb je suggesties of complimenten over de werking van de school, of iets wat ermee verband houdt zoals de voor- of
naschoolse opvang, dan horen wij dit graag.
Je kan ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken. We zijn echter ook bereikbaar via onderstaande kanalen.
De leden van de ouderraad staan vermeld op onze website.
orboxbergheide@gmail.com
www.orboxbergheide.be
www.bsboxbergheide.be

(school)

www.facebook.com/ouderraadboxbergheide
www.facebook.com/basisschoolboxbergheide
besloten facebookgroep: ouders basisschool Boxbergheide

Meester Piet aan het woord
Start
Op drie september startte het nieuwe schooljaar. Dagelijks komen 192 kleuters en 365 leerlingen naar onze
school. Hopelijk wordt het voor ieder van hen een fijn maar ook leerrijk jaar.
Heidekruisje
De tweede dinsdag van september werden de soldaten herdacht, die met hun vliegtuig neergehaald werd tijdens
de tweede wereldoorlog. Om dit gebeuren niet te vergeten, is er naast onze school een monument opgericht. De
werkgroep zorgde ook dit jaar weer voor een mooi herdenkingsmoment. De luchtmacht van Kleine Brogel zorgde
voor het hoogtepunt met twee F16’s.
Fietshelmen
Een helm dragen op de fiets is veilig, maar nog niet ingeburgerd. De school heeft een subsidie
aangevraagd bij de provincie om helmen aan te kopen. Als we er dan nog eens met de fiets op
uit trekken is dat met fluo-vestje en helm.
Parboem
De lange opvang loopt als een trein. De academies (muziek en beeld) zijn verhuisd naar de school “het Kompas”.
Zo kunnen de kinderen vlotter van de opvang naar de les en terug.
Vrijdag 28 september wordt de opvang officieel geopend.
Bouw
Er zijn ook weer bouwplannen. Renovatie van onze turnzaal, een overdekte fietsstalling en enkele lokalen op het
vernieuwde afdak. De plannen zijn er. Nu nog wachten op de uitvoering.
Dat zal voor ten vroegste begin mei 2019 zijn. Eerst nog wat sparen!!!
De Sint
Ook dit jaar zal de Sint de school van Boxbergheide niet zomaar
voorbij rijden. Maandag 3 december brengt hij een bezoek. Ik
ben echt benieuwd hoe de heilige man dit jaar zal arriveren.
Verwachten!
Ja, groot nieuws:
De kleuterjuffen An en Wendy verwachten een kindje.
Zeeklassen
Het zesde leerjaar gaat dit jaar ook een week op zeeklassen in
Blankenberge in het Bloso centrum. Van maandag 11 februari
tot en met vrijdag 15 februari.

Kleur mij!!!
Tutti Frutti
WOENSDAG = FRUITDAG
Onze school doet mee met het 'Tutti Frutti'-project. Dit betekent dat onze
kinderen, vanaf woensdag 26 september tot en met 23 januari, iedere week
een lekker stukje fruit eten. Heerlijk snoepen ze van dit gezonde
tussendoortje. Dat kunnen we alleen maar toejuichen!
Je krijgt een herinnering wanneer je weer zelf voor fruit moet zorgen.
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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, Natalie Mahieu. V. U.: Sara De Meulenaere, ouderraad Boxbergheide, p.a. Boxbergstraat 1, 3600 Genk.

Wie is wie?
KLEUTERS
K01G
K02H
K03CH
K04S
K05C
K06K
K07I
K08S
K09M
K10L

juf Griet Briers
juf Heidi Meyers
juffen Christel Goyens en Katrien Billen
juf Sylvie Olaerts
juf Carine Corstjens
juffen Karin Stienaers en Katrien Billen
juffen Ingrid Taens en Katrien Billen
juf Sabine Meus
juf Marga Olaerts
juf Lieselotte Wevers
zorgcoördinator
ondersteunende zorg
bewegingsopvoeding
kinderverzorgster

Clara Vanhees
Carolien Vanden Abeele en Katleen Corthouts
Natacha Leynen
Karolien Czujka

LAGERE SCHOOL
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B

juf Sofie Muyldermans
juf Shana Missotten
juf Lara Ria
juf Charlotte Perez
juf Leen Martens
juf Patricia Delsaer
juf Vera Neirinck
juf Eline Kessels
juf Anne Goyaerts en Anna Toskas
juf Nicole Brebels
meester Wouter Weltens
juf Ann Cosemans
juffen Marleen Degens en Veerle Vandebeek
juf Vera Eben
juf Ann Wynants
juf Anne Bellinkx
juf Peggy Grochowczak
zorgcoördinator
ondersteunende zorg
taalcoach
bewegingsopvoeding
Media/ICT

Ria Lantmeeters
Camy Auwerx, Anna Toskas en Veerle Vandebeek
Patricia Delsaer
Natacha Leynen, Patrick Dierckx en Johan De Cuyper
Johan De Cuyper

KORTE OPVANG
periode
locatie
verantwoordelijken
contact

1 uur na schooltijd, woensdag tot 13u15, andere dagen tot 16u
op school
Josianne Vanspauwen en Elke Gabel
089/35 13 35 (tijdens schooluren)

LANGE OPVANG
periode
locatie
organisator
verantwoordelijke
contact

7u tot 8u30 en einde school tot 18u30
Parboem, Plaggenstraat 4
VZW Kinderdagverblijf Familia
Cindy Claes
0492/23.72.41 of cindy.claes@kdvfamilia.be

ALGEMEEN
directie
administratie
preventieadviseur
onderhoudspersoneel

Piet Anthonissen
Elke Gabel en Anne Temmerman
Patrick Dierckx
Rita Bolla, Vincenzo Salvaggio, Tulay Parlayan, Arlette Crijns, Marco Moro,
Anne-Marie Martynec, Bea Roggen, Vignigni Salvo

orboxbergheide@gmail.com

www.orboxbergheide.be
www.bsboxbergheide.be
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Kalender
2018

2019

24/09/2018

FIETSCONTROLE

26/09/2018

scholenveldloop

08/01/2019

theater Ola pola potloodgat

start project ‘Tutti Frutti’
27/09/2018

13:30 3de lj

10/01/2019

5de lj natuurbeheerswerken

10:00 1ste lj
theater Ola pola potloodgat

Berbroek

21/01/2019

13:30 1ste lj theater - En braaf zijn

openklasdag 5-jarigen

23/01/2019

laatste keer tutti frutti

28/09/2018

6 lj blotevoetenpad

29/01/2019

09:30 6de lj film — TT — Storm

29-30/09/2018

levensloop

30/01/2019

studiedag — VRIJAF

02/10/2018

08:45 openklasdag 5-jarigen

01/02/2019

13:30 4de lj theater — De Soldaat

04/10/2018

09:00 4A bezoek stadhuis

11-15/02/2019

6de lj zeeklassen

10:30 theater — Licht 2,5-jarigen

25/02/2019

tabletspel bib 6A

13:30 theater — Licht 3-jarigen

26/02/2019

tabletspel bib 6B

dag van de leerkracht

28/02/2019

algemeen oudercontact

2 lj gezonde voeding

04-10/03/2019

KROKUSVAKANTIE

10:00 5A+B Theater Tim Burton

20/03/2019

10:00 3de lj theater — Party

10/10/2018

studiedag — VRIJAF

25/03/2019

studiedag — VRIJAF

11/10/2018

10:00 5C Theater Tim Burton

26/03/2019

theater Nita 2,5-, 3-, 4-jarigen

02/04/2019

theater — De bolleboosjes

05/10/2018
09/10/2018

de

de

de

16/10/2018

3 lj Theater — De Passant

18/10/2018

9:00 4C bezoek stadhuis

19/10/2018

5de lj vaccinatie
de

lj theater — Nest

5 jarigen 1ste en 2de lj
08-22/04/2019

PAASVAKANTIE

26/04/2019

sportdag 4de lj

23/10/2018

10:30 6

24/10/2018

08:45 openklasmoment instapklas

30/04/2019

09:30 5de lj film — TT — Storm

25/10/2018

09:00 5de lj sportdag

01/05/2019

Dag van de Arbeid — VRIJAF

10:00 theater — Plock 4-jarigen

07/05/2019

Genk Gordelt — 5-jarigen

13:30 theater — Plock 5-jarigen

09/05/2019

13:30 theater — Gratis chips

14:00 grootouderdag 3-jarigen
26/10/2018

15:30 algemeen oudercontact

11-12/05/2019

SCHOOLFEEST

2de lj herfstwandeling Pietersheim

13/05/2019

13:30 5de lj theater Raya

17/05/2019

13:30 3de lj theater Inuk

13/05/2019

13:30 3de lj theater Inuk

29/10-04/11/2018 HERFSTVAKANTIE
16/11/2018

theater — De Sint 1ste lj., 2de lj,
4,5-jarigen

22/11/2018

5-jarigen

26/05/2019

eerste communie

de

27/05/2019

VRIJAF

de

6 lj Studio Globo

27/11/2018

6 lj Studio Globo

30/05/2019

Hemelvaart — VRIJAF

03/12/2018

bezoek Sinterklaas

31/05/2019

brugdag — VRIJAF

07/12/2018

VRIJAF11

06/06/2019

9:00 2de lj theater muziekinstr.

11/12/2018

10:00 theater Cache Cache

10/06/2019

Pinkstermaandag — VRIJAF

2,5- en 3-jarigen

27/06/2019

algemeen oudercontact

13:30 theater--Knorren en kussen

29/06/2018

12:15 ZOMERVAKANTIE

13/12/2018

4-jarigen
19/12/2018

openklasmoment
instappers na Kerstmis

20/12/2018

selectief oudercontact

24/12/2018-06/01/2019
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KERSTVAKANTIE

Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

