1 Petrus 4:10
Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen
daarmee te helpen.

Bilzen, oktober 2017
Beste ouders,
In Johannes 1:48 lezen we over Natanaël (ook gekend als Bartholomeus) die vraagt aan Jezus:
“Waar kent u mij van?” en Jezus antwoordde: “Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je
onder de vijgenboom zat”.
Nog lang voor ze elkaar in levende lijve ontmoet hadden, wist Jezus al wie Natanaël was. Hij kende
zijn karakter en kende zijn gaven. Hij wist dat deze man een doel had.
Jezus kent ons allemaal op dezelfde manier zoals hij Natanaël kende. Is dat niet bijzonder?
Zo kent Hij de talenten (gaven) die God in ons gelegd heeft… Niet alleen herkent hij deze
talenten in ons, hij verlangt ook om ons te helpen deze verder te ontwikkelen.
Natanaël werd een volgeling en vriend van Jezus. Hij reisde mee door Indië, Armenië en Ethopië
om het evangelie te verkondigen, waardoor velen volgelingen van Jezus werden.
Toen hij Jezus ontmoette stond hij alleen onder een boom. Doordat hij vertrouwde dat Jezus hem
door en door kende, veranderde dat de richting van zijn leven.
Elk kind hier op onze school heeft gaven en talenten. Misschien lijken ze niet zo bijzonder, maar
voor onze Schepper zijn ze dat wel!
Juf Miet

VOOR

DE KOMENDE MAAND WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER
ONZE ACTIVITEITEN

Woensdag, 4 oktober
Donderdag, 5 oktober
Zondag, 8 oktober
Maandag, 9 oktober
Woensdag, 11 oktober
Vrijdag, 13 oktober

Conferentiedag: geen school
frietjesdag
Tweedehandsbeurs
20u: Gebedsavond
Lievelingetjes: herfstwandeling
Bonte bessen: Bilzen de boom in

Woensdag, 18 oktober
Dinsdag, 24 oktober
Woensdag, 25 oktober
Donderdag, 26 oktober
Vrijdag, 27 oktober
Vrijdag, 27 oktober
Zaterdag, 28 oktober

Lievelingetjes: Orka’s zwemmen
Koningspages: Theater
Koningspages: Herfstwandeling
Oudercontact
Viering
Zaklampentocht
start Herfstvakantie

Kijk ook op de maandkalender (www.tpiepelke.be in het menuonderdeel kalender) naar onze
andere data.
Website van de school
Een belangrijk communicatiemiddel van de school naar ouders toe zijn onze digitale
ouderbrieven en onze website.
Elke maand krijgen jullie, via mail, een ouderbrief met daarin belangrijke informatie.
Deze ouderbrief staat los van de brieven die jullie van de juf of meester ontvangen!
Ontvang je deze brieven niet via mail, geef dan aub een seintje.
De ouderbrieven worden ook steeds op de website van de school gepost.
Hieronder kan je zien hoe deze pagina eruit ziet.
http://www.tpiepelke.be/info-en-brieven
De onderlijnde woorden op de pagina kan je aanklikken om op het juiste document te komen.

De activiteiten die we als school organiseren kunnen jullie allemaal terugvinden onder ‘kalender’.
Hierop staat ook wanneer de klassen naar theater gaan, wanneer ze gaan zwemmen of wanneer
het bijvoorbeeld frietjesdag is.

Hieronder zie je hoe deze pagina eruit ziet:
http://www.tpiepelke.be/kalender

Wil je graag enkel de info lezen over de klas waarin je kind zit, dan kan je klikken op de ronde
knop met het logo van de klas.

Op deze pagina zie je enkel de kalender van deze klas, en je kan ook verder
klikken om foto’s uit de klas te zien via nieuws uit de klas.
Als je moeite hebt met de website mag je altijd even langskomen bij juf
Miet.

Ouders voor ouders - tweedehandsbeurs
De ouderraad organiseerde afgelopen weekend voor de eerste keer een
tweedehandsbeurs. Ouders kregen als eerste de kans om een standje te
huren, en alle ouders en buurtbewoners werden uitgenodigd en konden
zo misschien wel wat spulletjes op de kop tikken.
Een aantal mensen kozen ervoor om de winst van deze dag over te
maken aan het “ouders voor ouders” fonds.
Dit fonds is een initiatief van de school. Ouders die wensen kunnen hier af en toe een kleine
bijdrage op storten. De school gebruikt deze rekening om - in alle discretie - gezinnen te
ondersteunen die moeite hebben met het betalen van de schoolrekening.
Hieronder kunnen jullie nog eens de gegevens van deze rekening vinden:

Scholenveldloop
Ook dit jaar deed ’t piepelke mee met de veldloop van de Bilzerse scholen.
Onze school haalde dit jaar opnieuw veel medailles!
Marne Grispen uit 2LO haalde goud, Mats Vanhees uit 3LO haalde brons, Rebekka
Vanaeken uit 4LO haalde goud en Juno Vanhees uit 6LO haalde goud.
Proficiat aan alle leerlingen!

Batterijen inzamelen
Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te
sorteren en te recycleren.
Als school werken we hier graag aan mee. Alle gebruikte batterijen zamelen we in op
school. We krijgen per gebruikte kg batterijen punten. Met deze punten kunnen we
materialen voor school aankopen zoals ballen, speelgoed, …
Helpen jullie mee sparen?
Je kind mag de gebruikte batterijen in een gesloten zak met zijn/haar naam op mee
naar school nemen.
In de leraarskamer staat een doos. Daar verzamelt juf Kristel de gebruikte batterijen in. Daarna
weegt ze deze.
De leerling die op het einde van het schooljaar de meeste gebruikte batterijen heeft ingezameld
krijgt een kleine verrassing van de school.

Oproep verkiezing Schoolraad
In het schooljaar 2012 werd in onze school voor het eerst een schoolraad opgericht.
Het is tijd om een nieuwe verkiezing te houden voor een nieuwe termijn van 4 jaar.
Wat is de schoolraad
De schoolraad is een advies- en overlegorgaan waar leraars, ouders en directie
elkaar ontmoeten om enkele verplichte onderwerpen met elkaar te bespreken. Onderwerpen
kunnen bijvoorbeeld zijn: de busroutes, het profiel van de directeur of het nascholingsaanbod.
De schoolraad kan adviezen geven waarmee de directie en leraars rekening kunnen houden.
Daarnaast is de schoolraad een ideale plek om de violen op elkaar af te stemmen als ouders,
leraars en directie. Allerlei onderwerpen kunnen er aan bod komen die met het schoolgebeuren
te maken hebben. Er kan bijvoorbeeld uitleg gevraagd worden over bepaalde keuzes van de
school of leraars.
Wil je meewerken?
De vraag die we als schoolraad willen stellen is of jullie mee willen werken om de school nog
beter te laten functioneren. Een goed werkende schoolraad is een zegen voor de hele school.
Wat wordt van je verwacht?
-

Één of twee vergaderingen per schooljaar bijwonen

-

Met een team werken dat vooral adviezen geeft en overleg pleegt, oplossingen zoekt en
problemen meldt

-

Eventueel iets voorbereiden voor een vergadering (bijv. het schoolreglement doornemen
op fouten)

-

Instemmen met het pedagogisch project van de school

Als je dit ziet zitten mag je graag het formulier aan de achterzijde invullen en terugbezorgen
aan de directie. De kandidaturen worden ingediend tot 17 november 2017.
We zien ernaar uit om de fakkel over te dragen of nieuwe leden te verwelkomen om ons team
nog sterker te maken.
Met vriendelijke groet
Johan Deraeve
Voorzitter van de schoolraad
MEER INFO: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouderraad-leerlingenraad-en-schoolraad of
johanderaeve@hotmail.com
De oproepbrief en formulier om je verkiesbaar te stellen, krijgen jullie mee via de boekentas van
jullie kind.

Oudercontacten
Op donderdag 26 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 wenst te
spreken, kan u dat ook aangeven op het inschrijfstrookje.
Zaklampentocht
Op vrijdag 27 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: Ook 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.

Kerstmarkt - tombola
Net na 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.

Vrije schooldagen in oktober
Herfstvakantie: zaterdag 28 oktober tot en met zondag 5 november

