Schooljaar 2005-2006

Jij leert van mij en ik van jou …
De leeuw leert hoe je leiden moet.
Ik fluister hoe je ’t leren moet
en door het te proberen komt het heus wel
goed.
Ik schreeuw het uit
Kuma kuma hé, kuma hé, kuma hé
Bij de 2.5 jarigen van juf Filo waren het
geen vreugdetranen., integendeel.
... en aan dit droevig concert leek geen
einde te komen. Gelukkig pasten ook deze
jonge kleuters zich vlug aan en op 2
september was het verdriet voorbij.
In Erpekom verwelkomden we 9 nieuwe
leerlingen waarvan 5 kleuters. Het stemt
ons gelukkig dat we deze vestigingsplaats
zeker kunnen behouden!
Bij de aanvang van dit nieuwe schooljaar
wens ik jullie allen een goed welbevinden
toe en een vlotte samenwerking.
Aarzel niet om ons te contacteren bij
eventuele vragen.

Mieke Vliegen
Basisschool Pieter Brueghel
Dorpsstraat 19, 3990 Grote – Brogel
Ellikommerdijk 3, 3990 Erpekom
school.pieterbr@scarlet.be
011/61.20.97
klas456.erpekom@scarlet.be
011/63.71.64

krant nr.31

Mededelingen

Beste lezer,
Zoals we vorig jaar afsloten met een
stralende zon zetten we het nieuwe
schooljaar in!
Sjef de leeuw stelde zich voor als een
goedgemutste leider en het vrolijke lied
“Kuma, kuma hé” weerklonk in onze
beide scholen.

jaargang 10
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De schoolrekening
Dit schooljaar starten we met een schoolrekening!
Bij de aanvang van elk trimester schrijven jullie een vast bedrag over
via een formulier dat we jullie bezorgen.

Na een globale berekening van de bijdrageregeling (zie bijlage
schoolreglement) vragen we 10 € per kleuter per trimester en 20 € per
leerling lagere school.
Op het einde van het schooljaar mogen jullie een eindafrekening
verwachten. Dit kan een terugbetaling zijn of een vordering al naargelang
de kosten van het afgelopen schooljaar.
Gelieve telkens zo snel mogelijk te storten opdat de administratieve
verwerking vlot kan opgevolgd worden.
Je kan steeds bij onze administratieve medewerkers, Elie en Tamara,
terecht voor meer inlichtingen.
LET WEL: de jetons van de eetzaal worden nog steeds contant betaald:
0.40€/jeton
(11 jetons voor 4 euro)

Jaarthema godsdienst
Dit schooljaar sluiten we ons aan bij het thema ‘Heer, leer ons bidden’
naar het jaar van het gebed. We mogen het hart van het geloof niet
uit het oog verliezen en dat hart is de ontmoeting met God. Die
ontmoeting wordt concreet in het gebed.
Bidden moeten we altijd weer leren. Zo is luisteren naar of openstaan voor
het verhaal van de Heer een vorm van bidden.
Hierin laten we ons inspireren door het verhaal van Martha en Maria.
Terwijl Martha ijverig in de weer was luisterde Maria aandachtig naar
Hem. ‘Hier ben ik’ lijkt ze te zeggen of ‘ik maak
tijd voor je’.
We proberen dit schooljaar extra tijd te maken
voor onszelf, voor de anderen maar ook voor God
in het gebed.
We willen met de kinderen stilstaan op vaste
momenten van de dag en hen betrekken met een
persoonlijke en creatieve inbreng.
Zo gaan we vast en zeker een goed jaar van
ontmoeting tegemoet.

Schoolnieuws
T-shirts school

Schoolbevolking

Pieter Brueghel

Onze school telt momenteel
266.
kinderen waarvan 91
Onze gele T-shirts waarop de naam kleuters en 175 leerlingen lager
en het logo van onze school zijn onderwijs. Dat zijn 8 kleuters
besteld voor de leerlingen van het meer en 1 leerlingen lager
onderwijs meer t.o.v. vorig jaar.
eerste leerjaar.
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

Bibliotheek
De leerlingen bezoeken de
bibliotheek om de 14 dagen,
telkens op donderdagnamiddag .
Stimuleer je kinderen om ook thuis
deze boeken te lezen.
Elke woensdag organiseren we
klasoverschrijdende leesactiviteiten.
Dankzij begeleiding van onze
leesmoeders en de ervaren lezers uit
de hogere klassen
krijgen de
kinderen extra leesbeurten en de
kleuters een voorleeshalfuur in de

Computerlessen
We schakelen computerlessen in in het hoekenwerk.

Elke week in de 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.

Het fruitproject
‘tutti frutti’

Zwemmen
De leerlingen zwemmen wekelijks per periode in MIVO.

Leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis. Voor de andere
leerlingen bedragen de onkosten € 2,50.
Tijdens het 2de trimester
organiseren we watergewenning voor de oudste kleuters. Dit vindt plaats in
Erperheide.
Bijgevoegd vind je een overzicht van de turn- en zwembeurten per klas en

Van september tot
Allerheiligen
1ste leerjaar
2de leerjaar
Erpekom 1, 2 en 3

5 september
12 september
19 september
26 september

Van Allerheiligen tot en met 9 7 november
14 november
januari
3de leerjaar
4de leerjaar

Vanaf 16 januari
5de leerjaar
6de leerjaar
Erpekom 4, 5 en 6

21 november
28 november

16 januari
23 januari
30 januari
6 februari

3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober

5 december
12 december
19 december
9 januari

13 februari
20 februari
13 maart
20 maart
27 maart

Dit project zal binnenkort weer van
start gaan. Zoals vorig jaar nuttigen we
een stuk fruit telkens op woensdag
tijdens het speelkwartier. Deze actie
stimuleert de kinderen fruit als een
gezond tussendoortje te eten. We hopen
op een maximale deelname. Indien
jullie niet deelnemen aan ‘tutti-frutti’
gelieve een stuk fruit mee te geven aan
je kind, zeker op woensdag.

Bijdrageregeling
schoolreglement
Vorig jaar ontvingen jullie een
hernieuwd schoolreglement. Als
bijlage 1 las je de bijdrageregeling
van onze school. Het is een raming
van de kostprijs die jullie jaarlijks
betalen, zowel verplichte als nietverplichte bijdragen.
Bijgevoegd vinden jullie een
aangepaste bijdrageregeling
omdat sommige tarieven gewijzigd
zijn.
Gelieve de vorige bijlage 1 te
verwijderen en de aangepaste
versie bij het schoolreglement te
voegen.

SAMENSTELLING SCHOOLTEAM
Directeur

kleuteronderwijs

Mieke Vliegen

2,5 – en 3 jarigen

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

3– en 4-jarigen

3– en 4-jarigen

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

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

Erpekom
alle leeftijden

Kinderverzorgster

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

(halftijds)

4– en 5-jarigen
Berty Creemers
Vlasrootweg 19
3990 Grote-Brogel
011 63 35 58

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

(halftijds)

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

4– en 5 jarigen
Liezet Leekens
Smeetshofweg 29
3990 Grote-Brogel
011 63 57 88

Bewegingsopvoeding
Zorgcoördinator

Interimaris
Adrienne Torfs

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

Lager onderwijs
1e leerjaar (1A)

1e leerjaar (1B)

3e leerjaar

4e leerjaar

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

voormiddag

2e leerjaar (2A)

Ann Moors
Steenweg Linde 14
3990 Linde-Peer

Luc Leekens
Windmolenstraat
3900 Overpelt
011 66 42 51

Paula Bral
Boshoeve 23
3990 Grote-Brogel
011 61 17 40

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

5e leerjaar

6e leerjaar

Bewegingsopvoeding

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

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

6e leerjaar (halftijds)
3, 4 Erpekom vm.

Toegevoegde
leerkracht
godsdienst

1.2e Erpekom vm.
1-2-3e Erpekom nm.

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

Ilse Vandijck
ADRES
3990 Grote-Brogel
011 63 44 25

Hugo Swennen
Erpekommerweg 65 b
3990 Erpekom
0496 06 82 27

Elie Clijsters

Tamara Schuurmans

Kaulillerweg 79
3990 Grote Brogel
011 63 54 38

Bremstraat
3990 Grote Brogel

Maastrichtsestraat 152
3530 Helchteren

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

Lea Mondelaers
Letterveld 41
3640 Kinrooi

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

Onderhoudspersoneel

Administratie

Andrea Luts

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

Hub Creemers
Hoogveld 18
3990 Peer
011 63 30 18

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

Onderhoud Erpekom
Nicole d’Haese
Lindedorp 31
3990 Linde
011 63 42 39

Schoolnieuws

Scholengemeenschap GROOT PEER
Vanaf 1 september vormen we een scholengemeenschap GROOT-PEER en dit voor de komende zes schooljaren.
De volgende scholen maken deel uit van deze scholengroep:
- de basisschool Peer met 3 vestigingsplaatsen: de Kloostertuin, de Preud'hommeschool en Maarlo
- de basisschool van Wijchmaal
- de basisschool van Kleine-Brogel
- de basisschool van Linde-Wauberg met 2 vestigingsplaatsen: Linde en Wauberg
en onze basisschool Pieter Brueghel met 2 vestigingsplaatsen: Grote-Brogel en Erpekom
Het CASS of Comité Afgevaardigden Schoolbesturen Scholengemeenschap wordt voor onze school
vertegenwoordigd door Luc Leen als ondervoorzitter en door Paula Palmans.
In het OCSG of Onderhandelingscomité Scholengemeenschap kunnen we Luc Leen en Elie Clijsters afvaardigen.
Met de extra stimuli kan Hilde Vanderlocht uit Wijchmaal halftijds de functie van coördinerend directeur
waarnemen.

Schoolparticipanten
Samenstelling schoolbestuur
Naam:

Voorzitter:
Secretaris:
Schatbewaarder:
Lid:

V.Z.W. Basisschool
Pieter Brueghel
Dorpsstraat 19
3990 Grote – Brogel
Michel Cuypers
Annie Clement
Paula Palmans
Marc Meeuwissen
Luc Leen

Samenstelling L.O.C.
(locaal overlegcomité)
Voorzitter:
Afvaardiging schoolbestuur
Afvaardiging school

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

Samenstelling schoolraad
Voorzitter:
Secretaris:
Het personeel:

Hugo Swennen
Luc Wynant
Isabel Gielen
Berty Creemers
De ouders:
Dewyspelaere Bieke
Hoogewys Marc
De lokale gemeenschap: Adrienne Kerkhofs
Erens Rita
Lut Bergmans

Jaarplanning AXEN

‘DE AXENROOS’
SOCIALE VAARDIGHEDEN
Dit schooljaar zetten we elke maand één
dier in de kijker.
In september is dat de LEEUW.
Onze slogan deze maand luidt dan ook :
‘Sjef, de leeuw leidt ons doorheen het nieuwe schooljaar.‘
vr vr
leiden, voorstellen doen, raad geven, uitleg geven, iets
nieuws
vertellen, verantwoordelijkheid nemen, ...

September
Sjef,de leeuw = leiden
Oktober
Kadosj, de kameel = volgen
November
Bizi, de bever = zorgen
December
Bolletje, de poes = genieten
Januari
Krik, de havik = kritisch zijn
Februari
Bonkie, de steenbok = weerstaan
Maart
Itsj, de uil = geheim houden
April
Slosse, de schildpad = loslaten
Mei
Wal, de wasbeer = opkijken

Wist je dat?
•
•
•
•

juf Annemie ons verraste met witte pralines. Ze is zwanger en we wensen haar het allerbeste toe tijdens
haar zwangerschap en een gezonde baby in maart! Juf Annemie wordt vervangen door juf Sara.
Juf Lea ons verraste met een lekker ijsje. Ze staat nu 40 jaar in het onderwijs. Ook dat moest gevierd
worden. We moesten minstens 1 bol ijs kiezen bij de ijskar die ze voor deze gelegenheid liet komen.
Juf Ann en juf Liezet enthousiast opnieuw van start gingen na een langere periode van afwezigheid.
Francine er nog even tussenuit is om te rusten na een operatie. Veel beterschap toegewenst. Ze wordt
vervangen tijdens haar afwezigheid door Adrienne Torfs

Agenda 1ste trimester
16.09.05
do 29.09.05
vr 30.09.05

Schoolviering in de kerk
Bokrijkdag 5de leerjaar
Zorgdag = Pedagogische studiedag

wo 28.09.05
week van 3-7 okt.

ivm acties rond zorgbeleid in onze school, kinderen hebben vrijaf
muzische voormiddag voor de lagere school
Week van het bos

wo 12.10.05

Pedagogische studiedag: voorbereiding van het project ‘verkeer’. Kinderen hebben

vrijaf.

Herfstvakantie van 31 oktober tot en met 4 november.
ma 07.11.05
De schoolfotograaf maakt klasfoto’s.
wo 9 tot vr 18 november
project ‘verkeer’. In alle klassen krijgen de kinderen lessen of
activiteiten over verkeer gedurende deze ganse periode.
za 19.11.05
30+ fuif
wo 30.11.05
muzische voormiddag voor de lagere school
di 06.12.05
23.12.05

vrije dag – Sinterklaas

Kerstviering – kerststallentocht – begin Kerstvakantie

