Psalm 127:3
Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN, een beloning is de vrucht van de schoot.

Bilzen, november 2017
Beste ouders,
Het schooljaar lijkt nog maar net begonnen, en de herfstvakantie is al achter de rug!
Voor de vakantie kregen de kinderen van de lagere school hun eerste rapport. De ouders van de
kleutertjes hadden een ouder-vertelmoment tijdens het oudercontact.
We zijn ontzettend trots op al onze leerlingen en hun inspanningen!
Voor de herfstvakantie van start ging sloten we af met een zalige zaklampentocht.
De zaklampentocht is er gekomen omdat we een alternatief wilde bieden voor Halloween. We
merken nu na bijna 10 jaar zaklampentocht, dat de opkomst enorm groot is. Een teken dat ook
jullie deze wandeling naar waarde schatten!
We willen onze kinderen beschermen voor heel wat invloeden die op hen afkomen en
alternatieven aanbieden.
Goed om dan even deze woorden te horen: ze zijn een erfdeel van de HEER, een beloning.
God vindt kinderen waardevol en geeft ze als beloning. Hij zal ons ook de kracht geven om
voor hen zorg te dragen.
God vindt kinderen belangrijk en noemt ze een erfenis. Hij zal ons helpen om goed in hen
te investeren zodat onze erfenis is de toekomst mooi zal schitteren.
Nog even en het is al weer kerstvakantie. Maar eerst is er nog een
druk en vol programma, (zoals jullie hieronder kunnen lezen in de
opsomming van de activiteiten) met als hoogtepunt van het jaar
onze kerstmarkt! Ook daarover lezen jullie hieronder in de brief
meer.
Juf Miet

VOOR

DE KOMENDE MAAND WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER
ONZE ACTIVITEITEN

November
Maandag, 6 november
Dinsdag, 7 november
Donderdag, 9 november
Donderdag, 9 november
Vrijdag, 10 november
Dinsdag, 14 november
Woensdag, 15 november
Woensdag, 15 november
Maandag, 20 november
Vrijdag, 24 november
Vrijdag, 24 november
Dinsdag, 28 november
Dinsdag, 28 november
Woensdag, 29 november
Woensdag, 29 november
Donderdag, 30 november

Gebedsavond
1LO: medisch schooltoezicht
Frietjesdag
Talentendag lagere school
Koningspages: Workshop Anne Frank - Bib Bilzen
Koningspages: Theater
Lievelingetjes: Zwemmen Haaien
Koningspages: infovoormiddag Pakistan
Vuurvlinders: Theater
Koningspages: Bezoek Anne Frank huis - Amsterdam
Talentendag kleuters
Lievelingetjes: Theater
Vuurvlinders: Theater
5LO: Medisch schooltoezicht
Lievelingetjes: Orka’s zwemmen
3LO: Medisch schooltoezicht

December
Maandag, 4 december
Donderdag, 7 december
Zondag, 10 december
Woensdag, 13 december
Vrijdag, 22 december
Zaterdag, 23 december

Gebedsavond
Frietjesdag
KERSTMARKT
Koningspages: workshop Malala Yousafzai - Bib Bilzen
Kersviering (iedereen is uitgenodigd)!
Start kerstvakantie (tot en met 7 januari 2018)

Kijk ook op de maandkalender (www.tpiepelke.be in het menuonderdeel kalender) naar onze
andere data.
Medisch schooltoezicht
In de maand november zullen de klassen van het eerste, derde en vijfde leerjaar
naar het medisch schooltoezicht gaan. Soms gaat dit onderzoek door op school,
soms in de huisartsenwachtpost van Bilzen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CLB.
Voor het onderzoek krijgen de ouders een brief van het CLB, waarin ze info
over het kind kunnen invullen, en kunnen aangeven of ze willen dat het kind
gevaccineerd wordt.
Wat houdt het onderzoek in?
De CLB-arts en -verpleegkundige testen de ogen en oren van je kind, meten de lengte en het
gewicht, kijken de tanden en de houding na, en kijken ook na of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo
kan het CLB snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen.

Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, bezorgt die jou een advies, bijvoorbeeld om
een specialist nader onderzoek te laten doen.
De arts en verpleegkundige volgen ook de inentingen van je kind op.
De CLB's verzamelen door hun onderzoeken belangrijke informatie over de algemene
gezondheidstoestand van jongeren.
Verplicht
Elk kind dat school loopt in een erkende school in Vlaanderen, moet naar het centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) voor een medisch onderzoek:
•
In de 1ste en 2de kleuterklas
•
In het 1ste, 3de en 5de leerjaar van het lager onderwijs
•
In het 1ste en 3de jaar van het secundair onderwijs
De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van
het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts
van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het
verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een
ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In
dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
Voor meer details rondom de regelgeving van werking van het CLB kan u steeds terecht bij het
lokale CLB of op de website :
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/ondersteuning-en-begeleiding/medisch-onderzoek
Talentenvoormiddag
Afgelopen donderdag hadden we onze eerste talentenvoormiddag. Onze Vuurvlinders hebben
gekookt, de Bonte Bessen werkten rond muziek en drama en de Koningspages leerden Technische
basisvaardigheden.
In de hele school was het een gezellige drukte!
Dank aan alle leerkrachten en ouders voor hun inzet. De dag was erg geslaagd!

Kerstmarkt 10 december
Graag nodigen we u uit op de kerstmarkt van ‘t piepelke op zondag 10
december van 11u30 - 19u.
Het wordt weer erg gezellig met verschillende kraampjes: leuke kerstkadootjes,
een knutselstand van de kinderen van de school, de tombola (trekking om
18u), een bloemenstand, bakkerstand en nog heel wat meer!
Natuurlijk kan u ook genieten van een hapje en een drankje in onze cafetaria.

Veel vrijwilligers zetten zich in om voor u de lekkerste taarten en cakes te bakken en verschillende
pasta’s en andere lekkernijen te bereiden.
Ook op de kerstmarkt zelf is er veel werk: bedienen aan tafel, afwassen en opruimen,.... Om het
werk een beetje te kunnen verdelen, kunnen we nog mensen gebruiken om ons te helpen. Als je
enkele uurtjes wil helpen, neem dan even contact op met de school (T 089 51 14 57) of via de
agenda van uw kind.
Op de kerstmarkt heeft de tafel met gebak altijd veel succes. Dit komt mede doordat velen onder
u lekkere taart kunnen bakken.
Vooral een mooie kerststronk of gateau kunnen we nog gebruiken.
Ben jij (of is iemand in je omgeving) zo’n bakkerstalent? Zie jij het
zitten om één of meerdere taarten, cakes, biscuits, dessertjes,… te
maken? SUPER! Neem dan snel even contact op met Robrecht, dan
kunnen jullie de details verder afspreken.
Alvast heel erg bedankt!
Namens het oudercomité,
Robrecht Wijnen
(papa van Lore)
0495 654242
robrecht.wijnen@gmail.com
Tombola
Vandaag kreeg uw kind lotjes mee om te verkopen. Deze lotjes zijn steunkaarten ten
voordele van onze school.
Om 18u zullen de winnende nummers van de tombola getrokken worden.
Alle leerlingen krijgen twee boekjes van 5 lotjes mee. Deze kunnen zij misschien zelf verkopen bij
oma’s en opa’s, ooms of tantes of misschien bij de buren of in de eigen straat?
Er zijn talrijke mooie prijzen te winnen.

De hoofdprijs is een waardebon van €200,00 met dank aan sponsor Speelgoedhuis St. Jozef in
Bilzen!
Mogen wij u vragen uw kind wat te helpen met de verkoop? Zodra uw kind het geld verzameld
heeft, mag het dit zo vlug mogelijk mee naar school brengen en aan de juf of meester bezorgen.
Er kunnen altijd lotjes bij gevraagd worden op school! De drie kinderen die de meeste lotjes
verkopen, krijgen een leuke prijs.
Let op: Het kleinste gedeelte van de twee dezelfde nummers afscheuren en samen met het geld
terug mee naar school geven. U mag de naam en telefoonnummer van de koper (of de verkoper =
jouw kind) achter op het lotje schrijven. Zo weten we zondag bij de trekking meteen wie de
winnaar is.
Lotjes die niet verkocht raken graag terug meegeven naar school!

Als u niet op de kerstmarkt aanwezig kunt zijn, is dit niet erg. De week nadien krijgt u via uw kind
een lijst met alle winnende nummers.

Kerstvakantie
De kerstvakantie start op zaterdag 23 december en loopt tot en met zondag 7 januari.

Het leerkrachtenteam en schoolbestuur wensen u allemaal
een gezegende kerst en een gelukkig nieuwjaar!

