
Psalm  88 : 14
Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

Bilzen, oktober 2016

Beste ouders,

Een school moet een plek zijn waar kinderen zorgeloos en in alle veiligheid kunnen leren, spelen, 
samen werken en opgroeien. 
Goedgevoel als preventie van pesten, dat is waar we dit schooljaar de focus op willen leggen. 

In een school waar ‘alle’ kinderen zich goed voelen, zal minder gepest worden, zal pesten sneller 
opgemerkt worden en zullen problemen zoals pesten gemakkelijker besproken worden.  

Het maandthema van onze goedgevoel school is: “goeie morgen”.
Iedere morgen is een nieuw begin. 
Heb je goed geslapen? 
Heb je een ochtendhumeur? 
Heb je zin in een nieuwe (school)dag? 
Wenste iemand jou reeds een goeie morgen?

In psalmen staat: “vervul ons in de morgen met uw liefde”. Elke dag met 
God beginnen, helpt om je dag goed te beginnen!
Want goed begonnen is half gewonnen! 

Een ‘goeie’ morgen is de basis voor een ‘goeie’ dag !

Juf Miet

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

Maandag, 3 oktober 20u: Gebedsavond
Donderdag, 6 oktober Frietjesdag
Maandag, 10 oktober Bonte Bessen: Alles met de bal
Woensdag, 12 oktober 3LO: medisch onderzoek
Vrijdag, 14 oktober Bonte bessen: Bilzen de boom in
Donderdag, 27 oktober Oudercontact



Vrijdag, 28 oktober Viering
Vrijdag, 28 oktober Zaklampentocht
Zaterdag, 29 oktober start Herfstvakantie

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

 
Scholenveldloop

Ook dit jaar deed ’t piepelke mee met de veldloop van de 
Bilzerse scholen.
Onze school haalde dit jaar veel medailles!
Marne Grispen uit 1LO haalde zilver, Rebekka Vanaeken 
uit 3LO haalde goud, Juno Vanhees uit 5LO haalde goud 
en Kasper Deraeve uit 5LO haalde brons.
Proficiat aan alle leerlingen!

Parking: fietspad

Mag ik jullie met aandrang vragen om de auto nooit te parkeren op het pas 
aangelegde fietspad. Je mag stoppen langs het fietspad om je kinderen te laten 
uitstappen, maar dan moet de wagen op de weg blijven staan. “Eventjes” parkeren 
hindert de fietsers en voetgangers en is erg gevaarlijk.
Bedankt voor jullie begrip.

Nieuwe data talentendagen

De data van de talentendagen zijn een beetje aangepast.
Hieronder kan je de nieuwe data vinden.
Op de website onder kalender vind je ook altijd de juiste datum.
Dinsdag 15/11: lagere school
Donderdag 17/11: kleuterschool
Dinsdag 21/03: kleuterschool
Donderdag 23/03: lagere school
Dinsdag 2/05: kleuterschool
Donderdag 4/05: lagere school

Voetballen

Onze leerlingen vinden het heerlijk om te voetballen. We hebben 2 
voetbalpleinen: een groot voor de school en een klein op de speelplaats.
Om alle leerlingen de kans te geven om te voetballen hebben we een paar 
afspraken gemaakt; we verdelen de voetbalpleinen tijdens de middagspeeltijd 
over de hele week en hopen zo dat iedereen voldoende kans heeft tot spel.
Meester Jos blijft op dinsdag en donderdag voetbaltraining geven. 

http://www.tpiepelke.be


Kerstmarkt - tombola  

Net voor de herfstvakantie zal uw kind 2 boekjes met tombolalotjes mee naar 
huis krijgen om te verkopen. De lotjes kunnen per 1 verkocht worden (1 euro 
per lotje) of per boekje (5 euro).
Het lange strookje bewaart u thuis, het korte strookje geeft u terug aan de 
school, samen met het geld. Het helpt om de naam en het telefoonnummer 
op het korte strookje te schrijven. Zo weten we bij de trekking meteen wie 
de gelukkige winnaar is.

Waarom lotjes kopen en verkopen?
- De leerling die het meeste lotjes verkocht heeft, krijgt een mooie prijs.
- De winnaar van de tombola wint een mooie prijs.
- De opbrengst van deze tombola én de kerstmarkt gaan volledig naar de werking van de school: 

we gebruiken het om onze lening af te betalen en om de werking van de school te bekostigen. 
Helpen jullie mee om het nodige geld in het laatje te krijgen?

Ook op de kerstmarkt kunnen we nog wat hulp gebruiken:
✴ taart bakken (contacteer Robrecht Wijnen: 0495 65 42 42)
✴ helpen opdienen en afruimen (contacteer Lynn Holvoet: 0491 07 74 27)
✴ zondagavond helpen met opruimen (contacteer dan de voorzitter van de schoolraad: 

johanderaeve@hotmail.com)
✴ een standje bemannen.

Wil je graag meehelpen? Laat het dan weten vlug weten aan de school. 

Oudercontacten 

Op donderdag 27 oktober zijn er oudercontacten voor alle ouders, dus zowel 
voor de kleuters als de lagere school. De oudercontacten vinden plaats tussen 
15u30 en 20u. U krijgt in de loop van deze maand een briefje mee via uw kind, 
waarop u kan aanduiden of u komt. De leerkracht zal iedereen een tijdstip 
toekennen en doorgeven via de agenda van uw kind. Om lange wachttijden te 
vermijden, voorzien we voor elke ouder evenveel tijd. Indien dit niet voldoende 
is, omdat er nog extra zorgen zijn, maken we met plezier een nieuwe afspraak. 
Indien u de zorgcoördinator, directeur, CLB of turnleerkracht wenst te spreken, 
kan u dat ook aangeven op het inschrijfstrookje. 

Voorplein speelplaats

maandag 5-6 LO 3-4 LO

dinsdag Jos: 1-2-3 LO kleuters

woensdag

donderdag Jos: 4-5-6 LO 1-2 LO

vrijdag 5-6 LO 3-4 LO

mailto:johanderaeve@hotmail.com


Zaklampentocht: nieuw vertrekpunt 

Op vrijdag 28 oktober gaan we weer allemaal samen de vakantie in met een 
zaklampentocht (als het weer het toelaat). We willen op deze manier aan onze 
kinderen laten zien dat Halloween, griezelen en alle dingen die daar bij horen 
niet nodig zijn om een leuke tijd samen te hebben! We hopen daarom om jullie 
allemaal te mogen ontmoeten. 

Inschrijven is niet nodig. Iedereen (ouders, kinderen, grootouders,…) is welkom 
om mee te wandelen - met zaklamp! Ook wandelwagens kunnen mee. Na de wandeling is er 
lekkere soep, een wafeltje en chocomelk voorzien!

BELANGRIJK: Dit schooljaar vertrekken we niet aan de school maar aan de Munsterspeeltuin. 
Iedereen kan parkeren op de parking van de Delhaise, Waterstraat 18, 3740 Munsterbilzen. 
Dit is erg dicht bij de school!
Na de wandeling kunnen we dan in de speeltuin samen een wafeltje eten en een tas soep drinken. 

 
Verloren voorwerpen 

In de inkomhal van de school staat een kapstok.  Alle verloren jassen, truien, … 
worden daar aan gehangen. Brooddozen, drinkbekers, e.d. die achterblijven 
leggen we op de grond onder de kapstok. Kijk aub op regelmatige basis of er 
niets ligt van je kind.

 
Viering zendingsproject 

In de viering van vrijdag 30 september werd ons nieuwe zendingsproject 
“Garibous in Banfora” voorgesteld.

In april 2015 openden Théodore en Irene de deuren van het Samaria-centrum 
voor garibous, jongens die werden achtergelaten bij hun meester en die door 
deze meester de straat op gestuurd worden om bedelaars te worden. Jullie 
steun maakt het verschil voor deze jongens, die naar Oasis’ kindercentrum 
komen om zich te douchen, kleren te wassen, te spelen, leren en eten. Oasis Burkina Faso wil 
hen nieuwe hoop en perspectief bieden door te voorzien in hun dringendste noden en hen een 
kans te geven hun door God gegeven talenten te ontwikkelen en zo opnieuw een plek te vinden 
in de samenleving.  
Meer info:  
Foto’s op facebook.com/oasisbf 
Informatie in het Nederlands op enfantsdebanfora.wordpress.com 
Officiële website oasisglobal.org/oasis-burkina-faso 
Ook	op de website van ’t piepelke www.tpiepelke.be kan je hier meer informatie over vinden. 

Vrije schooldagen in oktober 

Herfstvakantie: zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november

http://facebook.com/oasisbf
http://enfantsdebanfora.wordpress.com
http://oasisglobal.org/oasis-burkina-faso
http://www.tpiepelke.be

