
1 Cor 10:13 
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet 
voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal 

niet toestaan dat u boven uw krachten wordt 
beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de 

uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Bilzen, januari 2017

Beste ouders,

“God, mogen mijn acties een bewijs zijn van Uw beloften”… als goed voornemen kan het tellen!
Want zeg nu zelf, we kennen Gods beloften en lezen erover in 1 Cor 10:13 maar toch kunnen 
moeilijkheden of problemen die ons overkomen ons behoorlijk door elkaar schudden!

Natuurlijk, hoe sterk we ons ook voelen, sommige moeilijkheden zullen we nooit alleen kunnen 
doorstaan. God waarschuwt ons niet alleen over de mogelijke problemen die we gaan tegenkomen, 
hij doet er de belofte bij dat Hij ons de kracht geeft om de moeilijkheden te overwinnen. We doen 
het met andere woorden samen met Hem!

Aan het begin van het nieuwe jaar lees je overal over ‘goede voornemens’ en krijgen we via 
allerhande media tips hoe we onze goede voornemens dit jaar wél kunnen houden. 

“Mogen mijn acties een bewijs zijn van Uw beloften”; laten we voorbereid zijn op het nieuwe jaar 
en dicht bij Hem blijven zodat we, samen met Hem, kunnen blijven staan wanneer moeilijkheden 
op ons pad komen!

Een gelukkig en gezegend nieuwjaar voor jullie allemaal!

Juf Miet

VOOR DE KOMENDE MAAND WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER 
ONZE ACTIVITEITEN

Maandag, 9 januari 20u: Gebedsavond
Donderdag, 12 januari Frietjesdag
Woensdag, 25 januari 5LO: medisch onderzoek
Vrijdag, 27 januari Viering



Maandag, 30 januari 5-6LO: Educatief natuurbeheerspel
Dinsdag, 31 januari 3-4LO: theater: “Als straks de bomen rijden” 

Kijk ook op de maandkalender (www.tpiepelke.be in het menuonderdeel kalender) naar onze 
andere data.

 
Zwembad terug open

Vanaf vandaag gaan we terug zwemmen met onze leerlingen. 
Leerlingen leren zwemmen is immers één van onze eindtermen en dus de 
opdracht van de school.
Hieronder vind je nog eens een opsomming van de zwemdata.
In de maandkalender op www.tpiepelke.be kan je alle data per klas 
terugvinden.

Zwemmen gebeurt steeds om de 14 dagen.
Bij de kleuters gaan de 4-jarigen en 5-jarigen om de beurt 1x per maand zwemmen

4-jarige kleuters woensdag 10.45u - 11.30u
5-jarige kleuters woensdag 10.45u – 11.30u
1-2 LO maandag 9.15u – 10.00u
3-4 LO dinsdag 10.00u – 10.45u
5-6 LO dinsdag 10.00u – 10.45u

ICT oproep

Onze school heeft een 14-tal computers en laptops gekregen.
Om deze in gebruik te kunnen nemen hebben we nog wel wat werk… er 
moeten verschillende programma’s op geïnstalleerd worden en ze moeten 
gebruiksklaar gemaakt worden.
Ben jij misschien handig met ICT en wil jij onze school een beetje helpen?
Dan mag je een mailtje sturen naar juf Wendy, onze ICT-coördinator: wendy.kusters@tpiepelke.be

Nieuwe datum schoolfotograaf

De oorspronkelijke datum waarop de schoolfotograaf zou komen is veranderd. 
Op 16/03 zal de fotograaf komen om individuele foto’s en foto’s van broertjes/
zusjes te nemen. Op 17/03 zal de fotograaf de klasfoto’s maken.

Werken in en rond Bilzen

De stad Bilzen vraagt ons jullie op de hoogte te brengen van werken in en 
rond Bilzen die eraan staan te komen. Hieronder hun communicatie:

Zoals u wel reeds eerder mocht opmerken zijn er wegeniswerken bezig thv 
Meershoven en omgeving.
Vanaf donderdag 12/01/2017 wordt Meershoven gedeeltelijk afgesloten voor 
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alle verkeer.  Vanaf 12/01/2017 zal de verbinding Kapittelstraat/Meershoven open gesteld worden.
 
Ook de fietsers dienen een omleiding te volgen.
Fietsers komende vanuit de richting Munsterbilzen kunnen blijvend gebruik maken van het fietspad 
langs de Wijngaardstraat en de Meersweg tot op Schureveld.
Fietsers komende vanuit de richting Hoelbeek over de Asdreef gaan best even rechts en steken 
Meershoven dan over.  Tussen de 2 appartemenstblokken 94 en 96 ligt er een verbindingsweg naar 
de Brabantsestraat.
Fietsers vanuit het centrum naar de richtingen Munsterbilzen, Hoelbeek, … slaan op Meershoven 
links de Brabantsestraat in.
(zie plan in bijlage)
 
De omleiding voor gemotoriseerd verkeer loopt STEEDS via de nieuwe omleidingsweg.
Verkeer komende vanuit het centrum dient rechts de Tabaartstraat op te rijden om via de 
Tielemanstraat en de Kapittelstraat naar de nieuwe omleidingsweg te rijden.
Verkeer komende vanuit de richting Munsterbilzen wordt via de nieuwe open gestelde verbinding 
gestuurd.
Verkeer komende vanaf de Alden Biesensingel wordt via de nieuwe omleidingsweg gestuurd.
 
Deze werken zullen 3 maanden in beslag nemen.

Kerstmarkt en tombola winnaars

Onze kerstmarkt was ook dit jaar weer een enorm succes! Het oudercomité, 
het kerstmarktteam en de leerkrachten behaalden een opbrengst van 5116,84 
euro. De school is hier zo blij mee.. We kunnen weer alle rekeningen betalen 
en zien uit naar een jaar waarin kleine en grote investeringen mogelijk zijn!

We danken alle ouders en vrienden van de school voor hun steun door 
aanwezig te zijn en/of door tombolalotjes te kopen.
Hieronder vind je nog een klein lijstje met prijzen die nog niet zijn opgehaald:

Jullie mogen de prijzen komen afhalen op school of het lotje meegeven aan één van de leerlingen.

Prijs lotnummer naam

Keramieken mandje 01228

Kleurtjes, wasco en pen 01419

Mini led lantaarn 01728

Bon schoonheidsinstituut Febe 01732

Prinses muiltjes 01839 Julien Delua

Lego van Timby’s cellar 02028

M&M zakje + sneeuw + frisbee 03120


