
Psalm 19:15 
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig 

zijn, O Here, mijn Rots en mijn verlosser.

Bilzen, februari 2017

Beste ouders,

Bovenstaande tekst staat op de muur van mijn bureau geplakt, net boven het raam. Wanneer ik 
naar buiten kijk gaan mijn ogen heel vaak vluchtig over deze tekst.

Het is nodig, om na te denken over wat je zegt en over de manier waarop je denkt! Maar het 
laatste deel van de tekst geeft eigenlijk de oplossing al aan… O Here, mijn Rots en mijn Verlosser.

Er kunnen allerlei gedachten in je opkomen, en voor je het weet is zo’n gedachte je mond uit 
geglipt.
Door bewust met God te leven word je bedachtzaam. Je kunt leren om je gedachten te 
beoordelen in het licht van de bijbel, en slechte gedachten afwijzen.  Als je dat doet, komen ze ook 
niet zo gauw je mond uit.
Het leven wordt mooi als slechte gedachten geen kans krijgen, en dat is echt mogelijk! De relatie 
met de mensen om je heen wordt zo fijn als je woorden hen niet kwetsen, en dat kan je leren!

Met die instelling gaat het de goede kant op met je gedachtenleven en natuurlijk ook met de 
woorden die uit je mond komen. 

Juf Miet

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

Donderdag, 2 februari Frietjesdag
Maandag, 6 februari Gebedsavond
Woensdag, 8 februari 1LO: medisch onderzoek
Dinsdag, 14 februari 5-6LO: Theater Blauwhuis
Donderdag, 16 februari 5-6LO: Bezoek Politie
Dinsdag, 21 februari 5-6LO: Beheerswerken De Kuil
Donderdag, 23 februari Oudercontacten



Vrijdag, 24 februari Viering 
Maandag, 27 februari Start krokusvakantie

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

 
Goed gevoel: speelplaats

In het begin van het schooljaar vertelden we jullie over ons ‘goed gevoel’ 
project.  Aan de hand van een aantal bevragingen willen we graag weten wat er 
leeft op school, bij leerlingen én leerkrachten.
De laatste bevraging die we afnamen, ging over “speeltijd, toffe tijd!”. 

Het woord ‘speeltijd’ spreekt voor zich. Je geeft kinderen tijd om te spelen. 
Hoe spelen ze? Waar spelen ze? Met wie spelen ze? Hebben ze plezier? Wat 
heeft de speelplaats te bieden?

Spelen is heel belangrijk voor de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen. 
Spelenderwijs worden kinderen handiger en leren ze meer over zichzelf, de anderen en de wereld 
rondom zich. 

Voldoende toezicht, duidelijke regels, maar ook een zinvol en uitnodigend speelaanbod zijn 
preventief bijzonder belangrijk. Verveling leidt vaak tot kattenkwaad, ruzies en pesterijen. 

Het is dus meer dan zinvol om van de speeltijd een toffe tijd te maken! We kiezen er daarom voor 
om wat langer bij dit thema stil te staan. 
De bevraging en klasgesprekjes maakten duidelijk dat kinderen hier zelf heel wat suggesties hebben 
over hoe het beter kan.

We denken samen na over:
- nieuwe creatieve ideeën over de invulling van de speeltijd
- een rustige plek voor wie daar nood aan heeft
- hoe de regels duidelijk en positief kunnen zijn
- hoe het toezicht functioneel én gezellig kan zijn

Nabewaking en poort

Samen met de bespreking van de speelplaats hebben we de eindbewaking 
geëvalueerd. 
We merken dat het voor kinderen niet altijd duidelijk is waar ze, na de school,  
moeten gaan staan (busrij, fietszone of wachtzone). 
Ook zien we dat kinderen vaak al gaan spelen terwijl de bussen nog niet weg 
zijn, wat natuurlijk tot gevaarlijke situaties kan leiden. 
Voor de toezichter aan de poort in het onmogelijk om de hele speelplaats te 
overzien én goed overzicht te houden zodat de kinderen niet zonder ouders 
naar buiten lopen.
Daarom gaat de klasleerkracht mee met de kinderen naar buiten om hen te begeleiden naar de 
juiste rij. 
We willen hier een warme oproep aan jullie ouders doen om dit mee te bewaken.
Hieronder kan je een plannetje van een stukje van de speelplaats vinden:

http://www.tpiepelke.be


Met de bus naar huis of naar Domino:  De bedoeling is dat de kinderen die met de bus 
naar huis moeten, rechtstreeks naar de busrij gaan. 

Met mama, papa of begeleider naar huis: De kinderen die afgehaald worden, mogen 
onder het afdak gaan wachten in de “wachtzone”. 

Met de fiets naar huis: Kinderen die met de fiets naar huis gaan mogen naar de 
“fietszone”. 

We vragen aan ouders om ook in de “wachtzone” je kinderen op te wachten en ze weg te 
houden van de speelplaats (tot de bussen weg zijn), niet in de fietszone te gaan wachten (omdat de 
fietsers anders niet goed weg kunnen) en de “binnen en buitenloop zone” vrij te houden zodat de 
poortbewaker een goed overzicht kan houden.
Bedankt voor jullie medewerking!

Traiteurdag

Dit schooljaar zal het oudercomité een traiteurdag organiseren (in plaats van 
de geplande eetdag).
Dat betekent dat jullie zondag 12 maart 2017 eten kunnen bestellen dat je 
kan komen afhalen of dat bij je thuis geleverd wordt.



Het is een heel gevarieerd menu aan democratische prijzen!

We hopen daarom dat jullie massaal zullen bestellen… misschien kan je wel vrienden of familie 
uitnodigen om gezellig te komen eten?
(De gewonnen centjes zijn voor het oudercomité… zij betalen er de schoolreizen van jullie 
kinderen mee).

In bijlage kunnen jullie de affiche vinden.
De bestelformulieren krijgen jullie vlak voor de krokusvakantie.

Oudercontacten

Op donderdag 23 februari 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. 

Vrije schooldagen

De krokusvakantie start op maandag 27 februari en loopt tot en met zondag 5 
maart.


