BOXLETTERTJE
Jaargang 2018-2019 — n° 2 — herfsteditie
Beste allemaal,
Er lijkt toch wel een eind te komen aan de
heerlijke nazomer die we hebben gehad.
Het leek er zelfs een beetje op dat ze ons
nog wat tijd wou geven om de zitkuil voor
onze kinderen aan de bovenspeelplaats af te
werken. Deze werken schieten aardig op,
dankzij de sterke ouder(rader)s die er hun
schouders stevig hebben ondergezet.
Dank je wel alvast!
Het Boxlettertje wordt deze keer bijna
volledig overgenomen door de kinderen en
leerkrachten. We hebben zelf nog enkel
nieuwtjes door te geven over de opvang en
laten natuurlijk een beetje plaats voor
meester Piet ;).
We zijn heel blij om jullie te melden dat
enkele nieuwe zeer enthousiaste ouders zich
aangesloten hebben bij de ouderraad .We
heten hen dan ook van harte welkom. Wil jij
meer informatie over onze werking? Dat kan!
Spreek ons aan of contacteer ons via de
gegevens die je in dit Boxlettertje vindt.
Tot gauw!
Kristel, Sara, Sofie, Dirk, Tim, Steven, Jan
De Kern

Voetbaltornooi
Op 12 september vond het groot Genks scholenvoetbaltornooi plaats op de velden van Genker VV. Onze toppers
uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar trokken er onder leiding van juf Natasha en meester Patrick ten strijde om de
beker naar Boxberg te brengen. Na verschillende spannende wedstrijdjes en topprestaties van onze jongens hebben
ze, op een tweede plaats van het vijfde leerjaar na, in de andere categorieën telkens de eerste plaats behaald!
Een heel dikke proficiat aan spelertjes en begeleiders.

Meester Piet aan het woord
De Sint
Ook dit jaar zal de Sint de school van Boxbergheide niet zomaar voorbij rijden. Maandag 3 december brengt hij
ons een bezoek. Ik ben echt benieuwd hoe de heilige man dit jaar zal arriveren.
Bib, theater, oudercontact, vrije dagen, ...
Alle data vinden jullie terug in de kalender achteraan dit Boxlettertje. Zo is er hier plaats voor een kleurplaat.

Opvang in Parboem
Er is regelmatig overleg over de werking van de lange opvang in
Parboem, bij Het Kompas. Alle belanghebbenden zijn hierop
vertegenwoordigd: Familia, aanbieders van de opvang, de scholen
en ouderraden, de verenigingen die een vrijetijdsaanbod hebben
dat aansluit bij de opvang, en stad Genk.
Hierbij werd onder andere het volgende besproken:
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Er is geen opvang tijdens de kerstvakantie
(24 december tot en met 4 januari).



De eerste evaluatie door de kinderen was alvast positief.



Er zijn nog plaatsen beschikbaar: zowel tijdens het schooljaar
als tijdens de schoolvakanties.



Betaling voor lange opvang volgt regeling van Kind en Gezin.



Het cultuurfonds kan tot 90% van de kost voor kinderopvang
(zowel korte als lange) betalen voor gezinnen met beperkt
inkomen. Verdere informatie via de kinderopvang.



De ingang via de Turfstraat van Het Kompas is open voor
de academie (zie foto).

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.

Klasberichten
Natuurbeheerswerken in natuurgebied Klotbroek— 5B
Wie donderdag 27 september 2018, in de buurt van Ter Heide
passeerde, heeft wellicht gehoord en gezien dat er een hele groep
kinderen aan het werk was in het natuurgebied van Klotbroek.
Het ging er vrolijk aan toe en er werd heel wat werk verzet. Per
groepje kregen de kinderen een stukje grond om te
bewerken. Tijdens de pauze werden de kinderen getrakteerd op

warme chocomelk. Tot de middag zetten ze hun beste beentje
voor en het perceel was klaar om de heide volop de kans te
bieden om verder uit te groeien. Liselotte van Natuurpunt
educatie had de kinderen eerder al voorbereid op deze werk- en
speldag met een natuurbeheerspel in de school.
In juni 2019 komen deze leerlingen nog eens terug naar de plek
waar ze de heidebeschermingswerken hebben uitgevoerd om te
kijken wat de resultaten zijn.
Alessia, Imaan en juf Vera
Tim Burton in de C-mine — 5C
Wat een toffe ervaring, met alle leerlingen naar de
tentoonstelling van Tim Burton in C-mine. De leerlingen
waren onder de indruk van de coole tekeningen, de
schetsen op de servetjes, de beeldjes die ze herkenden
van de films en de eindeloze fantasie van Tim Burton.
Tijdens de rondleiding werd er even tijd gemaakt om ook
de fantasie van de kinderen de vrije loop te laten. Ze
mochten een tekening maken op een bierviltje dat aan
meneer Burton bezorgd zou worden. Hoe leuk is dat?
Zeker een voormiddag om niet te vergeten.
De kinderen en de juffen waren alvast heel enthousiast!
Groetjes van juf An en de kinderen van 5C

Het tweede leerjaar ontdekt de herfst — 2C
Op vrijdag 26 oktober trokken we naar Domein
Pietersheim in Lanaken. We leerden er over de hoed, de ring en nog andere
delen van de paddenstoel. Met een spiegeltje en een vergrootglas
onderzochten we verschillende zwammen. Zo kwamen te weten dat er
plaatjes-, buisjes- en buikzwammen zijn. Nadien mochten we groentjes
snijden om onze eigen pizza te beleggen.
Champignons mochten hierbij natuurlijk niet ontbreken. Na het
picknickmoment trokken we het bos in om de verschillende herfstkleuren te
ontdekken. We ontdekten beukennootjes en elfenbankjes. Er werden stokken
en takken verzameld om ter grootst. Ons laatste restje energie klommen,
schommelden en gleden we weg in de supertoffe speeltuin. Het was een
leerrijke en een superfijne dag.
Vele groeten van juf Patricia en haar klas
orboxbergheide@gmail.com

www.orboxbergheide.be www.bsboxbergheide.be
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Klasberichten
Gedichten in het vierde — 4B
De leerlingen van het vierde leerjaar hebben het gedicht 'Trap is weggewaaid' van
Annie M.G. Schmidt voorgesteld.
Toon, Noah en Julian kozen voor een creatieve verwerking. Met veel intonatie
stelden de jongens het gedicht voor terwijl ze ondertussen alles naspeelden in hun
zelfgemaakt huis. Op deze manier werd het gedichten nog leuker om naar te
luisteren/kijken.

Dag van de jeugdbeweging — 4B
Vrijdag 19 oktober was het weer zover, dag van de jeugdbeweging!
Op de speelplaats was het duidelijk merkbaar dat er veel jongens
en meisjes bij de Chiro, scouts... zitten. Met veel trots kwamen al
deze kinderen in hun uniform van de jeugdbeweging naar school.
Prachtig om te zien!
Meester Wouter
Naar het stadhuis — 4C
Donderdag 18 oktober zijn we met juf Ann
Cosemans en onze toffe klas 4C naar het
stadhuis geweest.
We kregen een wel erg leuke rondleiding. In
de burgemeester zijn kantoor mochten we
naar telefoontjes luisteren van mensen, die
een vraag hadden.
We hebben zelfs gezien hoe ze een pas
maken voor als we 12 jaar worden. En op
een gegeven moment was het schrikken...
Ja! Daar kwam de burgemeester binnen!
Iedereen juichte van plezier. Nog even op de
foto en dan verder.
In de drukkerij werden de foto's gedrukt. We
vonden het helemaal super en ja hoor: we
gingen allemaal héél blij terug naar huis.
Liene Bijloos, Lien Slepicka en
Myrthe Magnette
(onze verslaggevers ter plaatse)

Kalender
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6 november:

bibbezoek juf Griet — 5jr

3 december:

de Sint komt naar school

7 november:

bibbezoek juf Christel — 5jr

7 december:

VRIJE DAG

8 november:

bibbezoek juf Heidi — 5jr

11 december:

16 november:

toneel voor 1ste en 2de lj
en de 4 en 5 jarige kleuters

Theater
Cache cache 2.5 en 3 jr

13 december:

20 november:

Cosmodrome 6de lj

Theater
knorren en kussen 4 jr

22 november:

5de lj Studio Globo

14 december:

medisch onderzoek 4 jr

26 november:

bibbezoek juf Sylvie — 4jr

19 december:

openklasmoment — instappers

27 november:

bibbezoek juf Carine — 4jr
6de lj Studio Globo
trefbal 4de lj

20 december:

selectief oudercontact lager

24 december
- 4 januari

VRIJAF — GEEN OPVANG

28 november:

bibbezoek juf Karin — 4jr
Dit BOXLETTERTJE is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

