Schooljaar 2004-2005

krant nr.25

Mededelingen

Beste lezer
Na een heerlijke zomervakantie waren we
er weer allen klaar voor om een nieuw
schooljaar aan te vangen.
Goed voorbereid en gemotiveerd werden
de kinderen hartelijk onthaald op de
eerste schooldag in de kleuterschool, de
lagere school, in Erpekom…
Voor een aantal kleuters was de eerste
stap nog wat onzeker en ook voor de
eersteklassers begon een nieuwe fase.
We verwelkomden graag een grote groep
ouders in de eetzaal. Een kopje koffie
bood vast troost bij het afscheid van de
kleinsten.
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Omwille van nieuwe inschrijvingen tijdens de vakantie wijzigde het
aantal leerlingen per leerjaar. Daarom besliste het schoolbestuur
om het tweede leerjaar in de voormiddag op te splitsen in twee kleinere groepen i.p.v. het vierde leerjaar.
Wij vragen aan jullie, ouders, om enkel gezonde dranken mee te geven voor de eetzaal: water, zuiveldrank of fruitsap (geen cola,
limonade, bruis– of energiedranken)
Ouders die interesse hebben om deel te nemen aan een nieuwe
oudervereniging worden verwacht op donderdag 30 september om
20 uur in het leraarslokaal in de school.
Wij danken Freddy en Brigitte Vandijck-Vanbaelen voor hun inzet in
de oudervereniging tijdens het vorige schooljaar.

OUDERCONTACTEN:
•
Donderdag 9 september
•
Maandag 20 september
•
Woensdag 22 september
•
Donderdag 23 september
•
Maandag 4 oktober
Maandag 11 oktober
Samen met deze schoolkrant ontvangen •
•
Dinsdag
26 oktober
jullie vandaag een nieuwe schoolbrochure
waarin het herziene schoolreglement. Het Telkens om 20 uur

Tijdens de komende weken worden
eveneens de klassikale oudercontacten
georganiseerd. We vinden het belangrijk
om jullie degelijk te informeren en met
jullie te communiceren.

3de en 4de leerjaar
1ste en 2de leerjaar
5de en 6de leerjaar
Erpekom lager onderwijs
4– en 5-jarige kleuters
2,5– en 3– jarige kleuters
Erpekom kleuters

reglement is volledig aangepast aan de
recente wetgeving en wordt van kracht
op 1 september 2004.
Achter in het mapje vind je een verklaring
die jullie moeten handtekenen. Gelieve dit
officieel document aan de titularis te
bezorgen voor het einde van de maand.
Tutti Frutti is een Vlaams project rond fruit op school. Vorig jaar

TUTTI FRUTTI
in Pieter Brueghel

heette ditzelfde project nog

Ik wens jullie allen een frisse start en een “Fruitscholen”. En net zoals vorig schooljaar doet onze school mee. We
vlotte samenwerking toe!
willen de kinderen aanzetten meer fruit te eten.
Mieke Vliegen
Basisschool Pieter Brueghel
Dorpsstraat 19, 3990 Grote – Brogel
Ellikommerdijk 3, 3990 Erpekom
school.pieterbr@pi.be
011/61.20.97
klas456.erpekom@pi.be
011/63.71.64

De handelaar Craeghs-Croonen uit Kaulille is opnieuw bereid om mee te
werken aan deze gezonde actie.
De leerlingen kunnen via de school een fruitabonnement afsluiten voor een
30 weken vanaf oktober, waardoor ze elke week op woensdag samen een
lekker stuk fruit eten als tussendoortje.
We willen jullie vragen om elke woensdag een stuk fruit mee te geven, ook
indien je niet deelneemt aan de actie. Zo kunnen we elk kind stimuleren
tot gezond voedingsgedrag.
Tijdens de maand november integreren we ons tweejaarlijks project over
“gezonde voeding” in de schoolwerking. Meer nieuws hierover in de
volgende schoolkranten.
WILLEN JULLIE ZO VLUG MOGELIJK INSCHRIJVEN VOOR DE
FRUITACTIE? DE PRIJS BEDRAAGT 5 EURO OP JAARBASIS.

Schoolnieuws
Mededelingen – prioriteiten schooljaar 2004 – 2005
T-shirts school
Pieter Brueghel

Schoolbevolking

Bibliotheek

Onze school telt momenteel 257 D e l e e r l i n g e n b e z o e k e n d e
kinderen waarvan 83 kleuters en bibliotheek om de 14 dagen,
Onze gele T-shirts waarop de naam 174 leerlingen lager onderwijs. telkens op donderdagnamiddag .
en het logo van onze school zijn Dat zijn 8 kleuters minder en 7 Stimuleer je kinderen om ook thuis
besteld voor de leerlingen van het leerlingen lager onderwijs minder deze boeken te lezen.
t.o.v. vorig jaar.
Elke woensdag organiseren we
eerste leerjaar.
klasoverschrijdend niveaulezen vanaf
het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar.
Dankzij de begeleiding van onze
leesmoeders en de ervaren lezers uit
de vijfde klas krijgen de kinderen
extra leesbeurten.

Indien jullie zelf een donkerblauw
broekje aanschaffen hebben we een
mooi uniform.
Voorzie beide
kledingstukken van naam en geef ze
geregeld een wasbeurt. Prijs: € 8

Computerlessen

Zwemmen
De leerlingen zwemmen om de drie weken in MIVO te Peer.

Leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis. Voor de andere
leerlingen bedragen de onkosten € 2 waarvan € 1 voor de zwembeurt en €
1 voor het busvervoer. Tijdens het 2de trimester organiseren we
watergewenning voor de oudste kleuters. Dit vindt plaats in Erperheide.
Bijgevoegd vind je een overzicht van de zwembeurten per klas en de
data.

klas
Zesde leerjaar
Vierde leerjaar
Derde leerjaar

Data zwemmen
20 september
11 oktober
8 november
29 november
20 december
24 januari
21 februari

14 maart
18 april
9 mei
30 mei
20 juni

Vijfde leerjaar
Tweede leerjaar

6 september
27 september
18 oktober
15 november
10 januari
31 januari
28 februari

21 maart
25 april
6 juni
27 juni

De leerlingen van
Erpekom
Eerste leerjaar

13 september
4 oktober
25 oktober
22 november
13 december
17 januari
14 februari

7 maart
11 april
2 mei
23 mei
13 juni

We schakelen computerlessen in in
het hoekenwerk.

Elke week in de voor– of namiddag
krijgen de leerlingen van de lagere
school computerles in het
computerlokaal. In Erpekom krijgen
de kinderen computerles in hun eigen
klas. Ook de oudere kleuters zullen
nu en dan in ons computerlokaal
komen om hun computervaardigheden
uit
te
proberen.

Week van het bos
03-10 oktober 2004
Naar jaarlijkse traditie organiseert
de afdeling Bos & Groen van 3 tot
10 oktober 2004 de Week van het
bos. Dit jaar staat het Vlaamse

bosbeleid rond RECREATIE in de
kijker, met als slogan ‘Het bos beleef
je’. De kleurige herfst in het bos is
immers een ideale aanleiding om het
bos te beleven. Kinderen ontdekken
het bos telkens opnieuw als een
fascinerende en natuurlijke
speelomgeving.
In deze periode worden in alle

SAMENSTELLING SCHOOLTEAM
Directeur

kleuteronderwijs

Mieke Vliegen
Ven 44
3930 Hamont – Achel
011 64 25 18
0474 26 66 43

2,5 – en 3 jarigen

3-jarigen

Filo Braeken
Smeetshofweg 45
3990 Grote-Brogel
011 63 36 00

Zee Swennen
Reppelerweg 75
3990 Grote-Brogel
011 63 46 20

Marleen Teppers
Erpekommerweg 33
3990 Grote-Brogel
011 63 45 70

Liezet Leekens
Smeetshofweg 29
3990 Grote-Brogel
011 63 57 88

5-jarigen

Erpekom
alle leeftijden

Kinderverzorgster

Bewegingsopvoeding
Zorgcoördinator

Berty Creemers
Vlasrootweg 19
3990 Grote-Brogel
011 63 35 58

(halftijds)

Sandra Reumers
Smeetshofweg 24
3990 Grote-Brogel
011 63 59 39

3-jarigen

(halftijds)

Francine Schuurmans
Urnestraat 8
3990 Grote-Brogel
011 63 34 44

4-jarigen

Annemie Ceyssens
Kruisakkerweg 1
3990 Grote-Brogel
011 63 35 50

Lager onderwijs
1e leerjaar (1A)

1e leerjaar (1B)

2e leerjaar (2A)

Christine Weltens
Bocholterweg 92
3990 Grote-Brogel
011 63 66 96

voormiddag

4e leerjaar

5e leerjaar

6e leerjaar

Lea Mondelaers
Letterveld 41
3640 Kinrooi
0495 74 67 30

Frank Maesen
Steenweg Linde 14
3990 Linde-Peer
011 61 17 40

Lieve Peeters
Reppelerweg 53
3990 Grote-Brogel
011 63 44 25

1.2e Erpekom vm.
1-2-3e Erpekom nm.
Ilse Vandijck
Hennepstraat 8
3990 Grote-Brogel
011 61 29 00

Leen weltens
Boshoeve 5
3990 Grote-Brogel
011 63 37 41

Luc Leekens
Windmolenstraat 31
3900 Overpelt
011 66 42 51

2e leerjaar (2B)
voormiddag

Isabel Gielen
Bocholterweg 21
3990 Grote-Brogel
011 61 18 34

6e leerjaar
GOK

(halftijds)

Ann Moors
Steenweg Linde 14
3990 Linde-Peer
011 61 17 40

3,4e Erpekom vm.
4-5-6e Erpekom nm.
ICT nm.Grote Brogel

5,6e Erpekom vm.
4-5-6e Erpekom nm.
ICT en preventieadviseur

Silvie Daniëls
Bremstraat 13
3990 Grote-Brogel
011 63 34 18

Hugo Swennen
Erpekommerweg 65 b
3990 Erpekom
011 63 68 24

3e leerjaar
Paula Bral
Boshoeve 23
3990 Grote-Brogel
011 61 35 91

Bewegingsopvoeding
Hub Creemers
Hoogveld 18
3990 Peer
011 63 30 18

Aanpassingsklas
Zorgcoördinator
Chantal Kesters
Kruiskesweg 1
3990 Erpekom
011 63 14 71

Onderhoudspersoneel

Administratie
Elie Clijsters

Tamara Schuermans

Kaulillerweg 79
3990 Grote Brogel
011 63 54 38

Bremstraat 16
3990 Grote Brogel

Onderhoud Grote-Brogel
Denise Vanvoorden
Deusterstraat 87
3990 Erpekom
011 63 59 19

Onderhoud Erpekom
Nicole d’Haese
Lindedorp 31
3990 Linde

Schoolparticipanten
Samenstelling schoolbestuur

Samenstelling participatieraad

Naam:

V.Z.W. Basisschool
Voorzitter:
Pieter Brueghel Het schoolbestuur:
Dorpsstraat 19
3990 Grote – Brogel Het personeel:

Voorzitter:
Secretaris:
Schatbewaarder:
Leden

Michel Cuypers
Annie Clement
Paula Palmans
Marc Meeuwissen
Luc Leen

Samenstelling L.O.C.
overlegcomité)

Wist je dat?

(locaal

Voorzitter:
Afvaardiging schoolbestuur
Afvaardiging school

Mieke Vliegen
Annie Clement
Michel Cuypers
Christine Weltens
Berty Creemers
De ouders:
Johan Vanderkerkhof
Lode Hubrechts
De lokale gemeenschap: Adrienne Kerkhofs
Lut Bergmans
Vanaf 1 april 2005 wordt de participatieraad schoolraad.

Paula Palmans
•
Luc Leen
Michel Cuypers
Elie Clijsters
Luc Leekens
•
Ann Moors

•

juf Lea tijdens de grote vakantie 60 jaar werd. Wij
vierden dat in kleurrijke kledij tijdens de eerste
personeelsvergadering in augustus.
Enkele grote kabouters de kleuters verwelkomden bij
onze mooie nieuwe paddestoel. We danken de
oudervereniging voor deze leuke investering.
De school in Erpekom een nieuw groot afdak heeft

Jaarthema 2004-2005
Verrassend nabij!
In het katholiek onderwijs werd het schooljaar 2004-2005 als jaarthema ‘Verrassend nabij’ gekozen.

Op de affiche zie je duidelijk de afbeelding van het Emmaüsverhaal waar het thema naar verwijst ; ‘een
onzichtbare aanwezigheid, een verrassende nabijheid’
Dit verhaal wordt de rode draad doorheen het komende jaar. Het zal ons te denken geven en inspireren.
Wij durven geloven dat de Heer in vele momenten ‘verrassend nabij’ is.
We willen gelegenheden zoeken om met elkaar te spreken over de onzichtbare aanwezigheid, de verrassende
nabijheid van de Heer in ons leven en in onze school.

Er is nog zomer en er is genoeg.
Wat zou het loodzwaar tillen zijn.
Wat een gezwoeg.
Als iederen niet iedereen ter wille was,
als iedereen niet iedereen op handen droeg.

