
 
 
 
 
 
 
 
 

Johannes 13:34 
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 

liefhebben.    
Beste ouders, 
 
De laatste maand van het schooljaar staat voor de deur. 
Het is een drukke periode voor iedereen, maar toch proberen we om vanuit onze passie en 
liefde voor kinderen en onderwijs - ondanks de zware laatste loodjes - het beste van onszelf 
te geven. Onderstaand gedicht geeft misschien wel weer wat onze drijfveer is.  
 
Kinderen leren wat ze leven 
 
Als een kind leeft met kritiek, 
Leert het te veroordelen. 
Als een kind leeft met vijandigheid, 
Leert het te vechten.  
Als een kind leeft met spot, 
Leert het verlegenheid. 
Als een kind leeft met schaamte, 
Leert het schuldig te voelen. 
Als een kind leeft met verdraagzaamheid, 
Leert het geduld. 
Als een kind leeft met bemoediging, 
Leert het zelfvertrouwen. 
Als een kind leeft met lof, 
Leert het te waarderen. 
Als een kind leeft met eerlijkheid, 
Leert het rechtvaardigheid. 
Als een kind leeft in veiligheid,  
Leert het vertrouwen hebben. 
Als een kind leeft met goedkeuring, 
Leert het zichtzelf graag zien. 
Als een kind leeft met aanvaarding en vriendschap, 
Leert het liefde te vinden in de wereld. 
 
De tekst hierboven in Johannes geeft weer dat Jezus ons opdraagt zijn voorbeeld te volgen: 
Jezus zegt dat we moeten liefhebben zoals Hij dit doet, Hij doet het ons voor. Hetzelfde 
geldt voor de opvoeding van onze kinderen. Wanneer wij het voorbeeld geven en bijbelse 
waarden zoals verdraagzaamheid, bemoediging, eerlijkheid, …. voorleven, helpen wij onze 
kinderen op weg om een stukje van Gods Hemels Koninkrijk hier op aarde handen en 
voeten te geven! 
 



In deze ouderbrief willen we jullie nog over een aantal dingen informeren. 
Ook worden er al wat dingen aangestipt over schooljaar 2017-2018. Lees dus zeker 
deze brief goed door, zodat jullie allemaal mee zijn met deze informatie. 
Verder wensen we jullie (en vooral onze leerlingen) nog de nodige energie voor de laatste 
weken en een zalige vakantie! 
 
Juf Miet 
   
VOOR DE KOMENDE MAANDEN WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER 
ONZE ACTIVITEITEN 
 
Donderdag, 1 juni frietjesdag 
Vrijdag, 2 juni  Facultatieve vrije dag 
Maandag, 5 juni Pinkstermaandag 
Maandag, 12 juni Bonte Bessen en Koningspages: schoolreis 
Dinsdag, 13 juni Vuurvlinders: Schoolreis 
Dinsdag, 13 juni Gebedsavond 
Maandag, 19 juni Bonte Bessen: sportdag 
Dinsdag, 20 juni 5-6LO: Huldiging peterschap ‘De Kuil’ 
Woensdag, 21 juni K.U. geb. 2012: medisch onderzoek 
Maandag, 26 juni Koningspages: sportdag 
Dinsdag, 27 juni Oudercontacten 
Woensdag, 28 juni Proclamatie 
Donderdag, 29 juni Lievelingetjes: schoolreis 
Vrijdag, 30 juni Slotviering 11u00-12u15 
Vrijdag, 30 juni School uit om 12u15 
 
Kijk ook op de maandkalender (www.tpiepelke.be in het menuonderdeel kalender) naar 
onze andere data. 
 
 
Oproep emmertjes voor de zandbak 
 
Jullie hebben al opgemerkt dat de speelplaats stapje voor stapje op 
verschillende plaatsen een nieuwe invulling kreeg. De zandbak is weer erg in 
trek… het nieuwe keukentje zal hier zeker wel de aanzet voor zijn! Nu 
merken we dat we een tekort hebben aan emmertjes, schepjes en ander 
zandbakspeelgoed te kort hebben. Hebben jullie thuis misschien nog wat 
zandbakspeelgoed wat je kan missen? Dan mag je het altijd aan de school 
bezorgen!  
  
 
Ouders voor ouders 
 
Een tijdje geleden kregen jullie de ouderbrief over het charter  - 10 
stappenplan naar een kansRIJKE school - waar alle Bilzerse scholen mee 
zijn ingestapt. Onze school heeft toen het “ouders voor ouders” fonds 
opgericht. We zijn heel blij om te mogen zeggen dat we, met de steun die 
we van jullie ontvingen, al enkel gezinnen een stukje mee konden 
ondersteunen.  



Wil jij ook helpen om van onze school een kansrijke school te maken? 
Je mag een vrijwillige bijdrage storten op de rekening van  
OUDERS VOOR OUDERS: 
KBC BE40 7350 2940 8263 
 
 
Gebedsavond 
 
Op dinsdag 13 juni komen de gebedsmama’s voor de laatste keer dit schooljaar 
samen. Ze bidden voor de kinderen van de school, de gezinnen en de 
leerkrachten. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd! 
 
 
Gezonde dag 
 
Onze school doet heel wat initiatieven om een gezonde school te zijn. Zo 
moedigen we het water drinken aan (en laten we het toiletbezoek tijdens de 
les toe), hebben we elke woensdag fruitdag (aangeboden door de school), 
snoepen we niet op school enz.  
Jaren geleden hebben we als school vrijdag uitgeroepen tot ‘gezonde dag’, 
waarop we vragen dat kinderen geen zoet beleg mee nemen tussen de 
boterham en zorgen voor een gezonde snack. We merken echter dat dit niet 
zo goed werkt. Wanneer kinderen op vrijdag toch ‘zoet’ mee naar school brengen, kan de 
leerkracht natuurlijk niet verbieden om dit op te eten. Het zijn immers (meestal) de ouders 
die de boterhammetjes smeren. 
We kiezen er daarom voor dat jullie als ouders zelf de overweging maken welk beleg en 
tussendoortje de kinderen mee naar school krijgen, zonder een ‘gezonde dag’ vast te leggen.  
 
 
Peterschap De Kuil Zutendaal 
 
Meester Luc is al 10 jaar, samen met 5-6LO een trouwe deelnemer aan het 
project Educatief Natuurbeheer. In natuurgebied de Kuil in Zutendaal hebben 
zij al die jaren de handen uit de mouwen gestoken om dit gebied mee te helpen 
onderhouden. 
Daarom werd ons door natuurpunt Vlaanderen gevraagd om peter te worden 
over dit natuurgebied. 
Op 20 juni a.s. krijgen wij - op een officieel momentje met de pers - het 
peterschap aangeboden. De leerlingen van 5-6LO en natuurlijk ook meester Luc zullen 
daarna aansluitend nog een wateronderzoek doen en mee betrokken worden in het 
onderhouden van De Kuil. 
 
 
Oudercontact  
 
Op dinsdag 27 juni 2017, tussen 16u en 20u, vinden alle oudercontacten plaats.  
We verwachten alle ouders om het rapport van hun kind op te  
halen en te bespreken. Als jullie met de directeur, de zorgcoördinator, 
turnleerkracht of het CLB wensen te spreken, kan dat ook. 
Neem even contact op met de school, dan maken we een afspraak.  



Proclamatie 
 
De proclamatie van woensdag 28 juni begint om 19u. Genodigden 
ontvangen binnenkort een uitnodiging van onze zesdeklassers.  
 
 
 
Vrije schooldagen voor juni 
 
Vrijdag 2 juni: Facultatieve vrije dag 
Maandag 5 juni: Pinkstermaandag 
 
Vrijdag 30 juni in de namiddag (vanaf 12u15) is er geen school meer.  
Iedereen is van harte uitgenodigd op de slotviering om 11u00,  
waarin we samen het schooljaar afsluiten. 
 
 
 
 
 
 
 

HIERONDER KUNNEN JULLIE RELEVANTIE 
INFORMATIE VOOR SCHOOLJAAR 2017-2018 

VINDEN 
 
Oudercomité en activiteiten 2017-2018 
 
Voor het komende schooljaar staan er weer heel wat activiteiten op het programma.  
Er waaide een frisse wind door het oudercomité.. zo zien jullie dat er naast de traditionele 
activiteiten ook een aantal nieuwe dingen gepland staan. Wij kijken er alvast naar uit! 
 
Zondag 8 oktober   tweedehandsbeurs 
Vrijdag 27 oktober  zaklampentocht 
Zondag 10 december  kerstmarkt 
Zaterdag 10 februari  familie quiz 
Zondag 6 mei   schoolfeest  
 
Het oudercomité wil blijven oproepen voor medewerkers! Het blijft immers een enorm 
werk om al deze dingen te organiseren. De activiteiten zijn niet enkel ‘leuk’ maar ze brengen 
ook geld in het laatje, wat onmisbaar is voor de werking van onze school.  
 
Hieronder vinden jullie de oproep en de gegevens van Lynn Holvoet, voorzitter van het 
oudercomité. 
 



 



Kalender van vakantiedagen schooljaar 2017-2018 
	

	

	
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
	
Eerste schooldag   Vrijdag 1 september 2017 
	
	
Vrije dagen van het eerste trimester 
	
Conferentiedag (geen school) Woensdag 4 oktober 2017 
Herfstvakantie    Maandag 30 oktober t/m zondag 5 november 2017 
Kerstvakantie     Maandag 25 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018 
 
	
Vrije dagen van het tweede trimester 
	 	
Conferentiedag (geen school) Maandag 15 januari 2018 
Krokusvakantie    Maandag 12 februari t/m zondag 18 februari 2018 
Paasvakantie     Maandag 2 april t/m zondag 15 april 2018 
 
	
Vrije dagen van het derde trimester 
	
Facultatieve vrije dag   Maandag 30 april 2018 
Feest van de Arbeid   Dinsdag 1 mei 2018 
Hemelvaart     Donderdag 10 mei 2018 
Brugdag     Vrijdag 11 mei 2018  
Facultatieve vrije dag   Vrijdag 18 mei 2018 
Pinkstermaandag    Maandag 21 mei 2018 
 
	
Einde van het schooljaar  
 
Laatste schooldag   Vrijdagvoormiddag 29 juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 



Inschrijvingen tijdens de zomermaanden 
 
Tijdens de zomermaanden kan er op volgende tijdstippen ingeschreven 
worden, steeds tussen 10u00 en 13u00. Voor inschrijvingen maakt u best op 
voorhand een afspraak. 
 
JULI 
maandag 3 juli 
dinsdag 4 juli 
woensdag 5 juli 
donderdag 6 juli 
vrijdag 7 juli 
 
AUGUSTUS 
maandag 28 augustus 
dinsdag 29 augustus 
woensdag 30 augustus 
donderdag 31 augustus 
 
 
Busroutes 2017 - 2018 
 
In augustus gaan we de busroutes maken voor het nieuwe schooljaar.  
Sommige kinderen gaan nu met de bus naar school en willen dat volgend jaar 
nog. 
Andere gaan met de auto naar school en willen volgend jaar met de bus 
komen. 
 
De bussen zitten op dit moment vol. We hanteren de afspraak dat kinderen die met de bus 
naar school gaan hun plekje in de bus houden. Ze worden m.a.w. volgend jaar automatisch 
weer opgehaald. Het tijdstip en de route kan afwijken van dit jaar! 
Kinderen die op de wachtlijst staan proberen we op de route te krijgen, maar dit hangt 
uiteraard vast aan de woonplaats. 
Kinderen die naar Domino gaan, brengen wij met de schoolbus. 
 
Vandaar deze vraag:  
 
Zit je kind op de bus en wil je graag dat de bus volgend jaar opnieuw langs komt, graag een 
mailtje aan de school met daarin: 
- wil je kind ’s morgens en/of ’s avonds met de bus mee 
- naam en adres 
 
Wil je volgend jaar je kind met de bus mee (of staat het al op de wachtlijst) graag een mailtje 
als antwoord op deze mail met daarin: 
- wil je kind ’s morgens en/of ’s avonds met de bus mee 
- naam en adres 
 
Moet je kind volgend jaar naar Domino gebracht worden? Ook dit mag je dringend melden 
aan de school. 
We laten jullie in augustus zo vlug mogelijk de nieuwe routes weten. 



 
Project middagslapers Domino Bilzen 2017 - 2018 
 
“Voor het eerst naar school” is voor kinderen vaak een grote stap. Op 
school krijgen de kleuters veel indrukken te verwerken, alles is nieuw. Dit 
vraagt veel energie. Sommige kinderen zijn tegen de middag echt wel toe aan 
een dutje. Daar kan de stedelijke buitenschoolse kinderpvang Domino een 
antwoord op bieden met de mogelijkheid tot middagslapen.  
 
Waar?  
In de buitenschoolse kinderopvang van Bilzen centrum, Demerhof, Eikenlaan 24 
 
Mee te nemen?  
Boterhammetje voor ’s middags. Eventueel een vieruurtje. 
 
Vervoer?  
Domino haalt uw kindje af op school. Dit gebeurt met een minibusje. 
In de opvang aangekomen: We maken tijd voor toiletbezoek en verzorging, we eten gezellig 
samen onze boterhammetjes op, nog een verhaaltje en dan lekker rusten. 
 
Wanneer?  
Op maandag, disndag, donderdag en vrijdag van ’s middags na school tot 15u. Vervolgens 
kunnen kunnen de kinderen in de naschoolse opvang blijven tot 18u30. 
 
Tarief?  
Van 12u tot 15u betalen de ouders een vaste bijdrage van 6,48. Sociaal tarief is mogelijk. 
 
Belangrijk! Vooraf reserveren is noodzakelijk. 
 
Contact:  
Stedelijke buitenschoolse kinderopvang, Waterstraat 4, Munsterbilzen. 089 41 89 56 
kinderopvang@bilzen.be 
 
 
Vrijdag 1 september 2017: geen bussen en picknick 
 
Op 1 september rijden er ‘s ochtends geen bussen. Alle kinderen  
worden door hun ouders zelf naar school gebracht. We starten  
de school met een gezamenlijke viering, met daarna een woordje 
uitleg door de directie voor alle ouders.  
 
’s Middags willen we samen met alle kinderen en ouders gaan 
picknicken in de Munsterspeeltuin. We kiezen ervoor om het schooljaar op 
een fijne manier in te zetten en tijd te maken om elkaar te ontmoeten. 
Meer informatie hierover volgt nog… noteer deze datum alvast in jullie 
agenda!	
	
	
	


