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Beste lezer
Het is zover: De boeken gaan toe, de
boekentas krijgt de figuurlijke schop en
belandt onder het bed om daar de volgende twee maanden stof te vangen. Het
schooljaar maakt plaats voor de grote
vakantie! De belofte van warme dagen en
fijne avonden, van genieten in de tuin en
erop uit trekken. Maar voor we met al
dat leuks van start kunnen gaan, hieronder even een terugblik.
Het was een jaar met veel overleg, met
nascholingen rond het nieuwe leerplan
Zill, met heel wat vernieuwingen op vlak
van ict. Een turbulente tijd kenden we
tijdens de maanden rond Nieuwjaar: vele
zieken en weinig beschikbare leerkrachten.
Mede gesterkt door het begrip en hulp van
ouders en vrijwilligers konden we ons uit
de slag trekken.
Tevreden kijken we naar de ontwikkeling
van het groeiende aantal kinderen in Erpekom. Hun toekomst is verzekerd.
Het dossier van de renovatie van onze
speelplaats in Grote-Brogel is na een
lange administratieve procedure vertrokken
naar Diko en Agion ter goedkeuring zodat
we binnen enkele maanden van start kunnen gaan.
Meester Hub hangt zijn sporttas aan de
haak. 39 jaar was hij als ‘Bijzondere
leermeester LO’ aan onze school verbonden
en gaat nu op 65-jarige leeftijd met
pensioen. ‘Het ga je goed’ en ‘altijd
welkom’ uiteraard!
Aan alle schoolparticipanten, hun familie, onze leerlingen en leerkrachten een
fijne vakantie gewenst met tijd om van
elkaar te genieten en de batterijtjes op te
laden.
Hugo Swennen
Basisschool Pieter Brueghel
Dorpsstraat 19 / Ellikommerdijk 3
3990 Peer
011 61 20 97

Schooljaar 2017-2018

jaargang 21

krant nr. 87

MEESTER HUB MET PENSIOEN
Meester Hub, al sinds 1979 dé bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding van
Grote-Brogel en Erpekom. Enkele rondjes om de aarde legde hij met zijn fiets af
om de kinderen in conditie te houden. Een sportieve maar zeker ook vaderlijke
figuur die oog had voor het persoonlijke, het sociale, de thuissituatie van collega’s
en kinderen. We zetten hem vorige week in de bloemen in zijn klaslokaal: de sportschuur.
Alle kinderen dankten hem op voor al die fijne momenten die zij met hem beleefden. Een traktatie met een ijsje was voor hem dan ook vanzelfsprekend. Dit afscheid is een ideale gelegenheid voor de leerlingenraad om meester Hub nog enkele
‘laatste’ vraagjes te stellen. Vandaar dit interview:
Vond je het lesgeven altijd leuk? Jazeker, anders was
ik zeker al enkele jaren met pensioen gegaan. Ik vond
het fijn dat de kinderen altijd graag naar de turnles kwamen. Ik vond het mooi wanneer die kinderen, die op zich
niet zo sportief zijn aangelegd, toch op hun tempo de
oefeningen konden volhouden. Er is in Grote-Brogel een
geweldige infrastructuur: een mooie sporthal en een supergroot sportveld. Dat is genieten.
Waren er ook minder leuke momenten? Het deed
mezelf pijn als kinderen zich tijdens de turnles kwetsten
en naar de dokter moesten voor onderzoek of behandeling. Maar vooral het ongeluk van Mario op z’n fiets na
school en het overlijden van onze jonge collega Ilse blijven littekens.
Wat ga je missen aan de school? Uiteraard al die lieve kinderen en collega’s! Als de
kinderen op het veld of in de sporthal aan het spelen zijn, ga ik zeker nog eens langskomen. Ook het schoolfeest zet ik in m’n agenda als ik uitgenodigd word….;)
Heb je sporttalenten in je klas gehad? Dat is een heel lijstje hoor. Ik heb ongeveer
2300 leerlingen in m’n carrière gehad (incl. Linde-Wauberg n.v.d.r.): Siebe Schrijvers,
Silke Calleeuw en Gwenn Duysters (voetbal), de gebroeders Kums (karate), Leen Houben (waterballet), Robbe Ceyssens (tennis). En nog een aantal die ik me nu niet onmiddellijk voor de geest kan halen. Ook aan m’n drie zonen heb ik de sportmicrobe doorgegeven, maar niet zo intens.
Wat zijn je plannen tijdens je pensioen? Ga je je tijd nuttig kunnen besteden?
Geocachen is een van mijn passies. Dat ga ik ongetwijfeld blijven doen. Ik heb ondertussen een 2000-tal caches gevonden in heel Europa, maar ook in Zuid- en NoordAmerika, Iran en Griekenland. Binnenkort is Moskou en Zuid-Afrika aan de beurt.
Daarnaast ga ik graag wandelen en fietsen. Geen koersfiets maar wel het fietsen als toerist want ik kijk graag rond. En klussen hoort ook bij m’n top vijf.
Vond je ’t afscheidsfeestje leuk? En of! Ria en ikzelf hebben er echt van genoten. Superleuk! Ik heb de filmpjes die juf Silvie me zond al allemaal bekeken en op de harde
schijf opgeslagen. Die ga ik zeker nog regelmatig bekijken.
Kan je je carrière omschrijven in enkele staakwoorden? Luisteren, bewegen, spelplezier, kinderen, school...
Heb je nog een laatste tip voor ons meester Hub? “Blijven bewegen!”, “Rust roest!”
en “Houd je fit!”
Dat gaan we doen meester Hub en nogmaals dank voor alles! Het ga je goed!
De leerlingenraad

GODSDIENSTHOEKJE
Na een periode van leren en studeren, van leven op het ritme
van de school, komt er nu een periode van sport en spel, van
amusement, van lekker lang opblijven en lekker lang slapen
misschien.
Velen onder jullie dromen al van een vakantie aan de zee of in
de bergen of kijken uit naar het kamp of het speelplein.
Hopelijk nemen we vanuit de slotviering Jezus’ liefde mee naar
huis,
opdat we een deugddoende en zonnige vakantie mogen beleven.
Hoe wij zelf een zonnetje geweest zijn of de zon beleefden dit schooljaar
lees je hieronder:
Klas 1
De zon scheen in onze klas toen we samen leuke dingen deden: gaan zwemmen, spelen, naar het theater gaan, naar de
beek, maar ook samen op de vertelmat luisteren naar elkaars verhalen.
Klas 2
De zon scheen in onze klas toen we bij Bazaar Kastaar lekkere en gezonde hapjes mochten maken en opeten. Daarnaast was het boerderijbezoek bij Tom ook tof!
Klas 3
De zon scheen in onze klas toen we op tweedaagse vertrokken met het 3de en 4de leerjaar.
Klas 4
De zon scheen in onze klas toen het ‘mag-dag’ was; lekker kiezen wat we deden.
Klas 5
De zon scheen in onze klas toen we tijdens de driedaagse allen aan het kajakken waren onder een stralende zon.
Klas 6
De zon scheen in onze klas toen we op de wetenschapsdag fijn hebben geëxperimenteerd.
Erpekom
De zon scheen in onze klas toen we onze musical opvoerden in het rusthuis in Peer.

MIDDAGTOEZICHT
Sinds begin september werd het middagtoezicht in onze school betalend. Wegens het grote aantal middagblijvers en het aantal vrijwilligers dat hiermee gepaard gaat, konden we deze kosten niet meer bij de gewone werkingstoelagen rekenen. De werkingsmiddelen moeten immers voor alle kinderen aangewend worden.
Om het voor een groot aantal families gemakkelijker te maken, gaan we het systeem veranderen.
De namen van de kinderen die slechts sporadisch gebruik maken van de eetzaal worden bijgehouden door de leerkracht. Zij betalen 0,50 euro per beurt. De afrekening wordt genoteerd op de schoolrekening.
Voor kinderen die altijd aanwezig zijn, hanteren we de volgende prijzen:
In de eerste week van september vragen we jullie welk systeem jullie verkiezen.
1ste en 2de kind

Vanaf 3de kind

1ste trimester

25 euro

20 euro

2de trimester

20 euro

16 euro

3de trimester

15 euro

12 euro

Alle afrekeningen worden vermeld op de schoolrekening op ‘t eind van de trimesters.
Wat met de huidige kaarten? Tijdens de komende vakantie maken we de eindbalans van het voorbije jaar. Indien er
tegoeden zijn, worden die verrekend op de schoolrekening van december. Dan krijgen jullie ook een attest om volgend
jaar bij je belastingsaangifte te voegen. Voor de leerlingen die in juni onze school verlaten (klas 6) is alles reeds geregeld.

SCHOOLNIEUWS
KLASVERDELING EN –BEZETTING 18-19 (onder voorbehoud)
Zoals ieder jaar geven we jullie een overzicht van de klassen voor het volgende schooljaar. De ouders van de kleuters
stuurden we via Gimme een lijst met de verdeling per klas.
We hopen ook dit jaar geen verschuivingen te moeten doorvoeren.
In het lager maakten de kinderen op woensdag 27 juni kennis met de klas waarin ze volgend jaar terecht komen.

Kleuteronderwijs Grote-Brogel (KO GB)
Klasleerkracht
Filo Braeken
Marleen Teppers
Sylvie Snoekx
Liezet Leekens
Berty Creemers

leeftijden
2,5 + 3-jarigen
2,5 + 3-jarigen
3 + 4-jarigen
4-5-jarigen
4-5-jarigen

Vermoedelijke aantal op 3 sep
10-tal kleuters (oplopend tot 19)
10-tal kleuters (oplopend tot 19)
18 kleuters
20 kleuters
20 kleuters

Kleuteronderwijs Erpekom (KO E)
Klasleerkracht
Sandra Reumers

leeftijden
2.5 tot 5-jarigen

Vermoedelijke aantal op 3 sep
9 kleuters (oplopend tot ? nog onbekend doch >10)

Lager onderwijs Grote-Brogel (LO GB)
Klasleerkracht(en)
leerjaar
Christine Weltens/Silvie Bex
1
Luc Leekens
2
Ann Moors
3
Isabel Gielen
4
Elke Engelen
5
Lieve Peeters/Ellen Vangansewinkel
6

Vermoedelijke aantal op 3 sep
18
26
+ co-teacher Silvie Bex
18
18
27
+ co-teacher Frank Maesen
23
+ co-teacher Ellen Vangansewinkel

Lager onderwijs Erpekom (LO E)
Klasleerkracht(en)
Leen Weltens VM
Martine Geuns VM
Martine Geuns NM
Silvie Daniëls

leerjaar
1+2
3+4
1+2+3
5+6 (+4)

Vermoedelijke aantal op 3 sep
6+7
7+7
6+7+7
6+5 (+7)

Andere opdrachten
Zorgcoördinatie:
Bewegingsopvoeding:
Godsdienst:
ICT-coördinatie:
Preventie en Welzijn:
Kinderverzorging:
Beleidsondersteuning:
Secretariaat:
Directeur:

Annemie Ceyssens (KO) en Chantal Kesters (LO) + Frank Maesen
Annemie Ceyssens (KO) en ? (LO)
Silvie Bex
Hugo Swennen + Joris Van Vaerenbergh (SG Genegen)
Hugo Swennen + Ludo Vandael (SG Genegen)
Hilde van den Berk + Anja Tielens + Francine (vrijwilliger) + Hilde W (vrijwilliger)
Frank Maesen
Wies Dreesen + Jelke Colaers + Ria Cox (SG Genegen)
Hugo Swennen

Ook volgend schooljaar willen we ons verder verdiepen in de co-teaching. Dat wil zeggen dat in het tweede, het vijfde
en in het zesde leerjaar twee leerkrachten in de klas aanwezig zijn. In de voormiddag nemen zij samen de verantwoordelijkheid voor leervakonderdelen binnen wiskunde en taal. In Erpekom starten we voor wiskunde met
‘modulewerking’. (zie elders in deze krant)
Juf Chantal zal naast de zorg op onze school ook de taak van zorgcoördinator van de Scholengemeenschap Genegen
op zich nemen. Meester Frank laat zijn klas grotendeels over aan juf Elke en doet mee aan beleidsondersteuning.

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs genieten

STAP VOOR STAP OP WEG NAAR MODULAIR WERKEN
Vanaf 3 september 2018 willen we de werking in de school van Erpekom op vlak van wiskunde stap
voor stap aanpassen.
Waarom willen we onze werking aanpassen?
Wij zijn van mening dat leerbehoeften en leermogelijkheden niet leeftijdgebonden zijn, maar sterk kunnen
verschillen van leerling tot leerling. Wij geloven dat werken in de zone van naaste ontwikkeling zijn vruchten afwerpt op langere termijn. Hierbij worden activiteiten aangeboden die het kind nog niet zelfstandig
kan maar wel met de nodige ondersteuning.
Hoe willen we veranderen?
Vanaf september gaan we voor het leergebied wiskunde de leerlingen naar eigen tempo en aanleg laten
werken. Dit kan betekenen dat een leerling de leerstof sneller kan verwerken of net wat meer tijd krijgt om
alles onder de knie te krijgen.
In de toekomst willen we ook voor het leergebied taal deze manier van werken invoeren.
Voor de leergebieden wiskunde en taal zullen de leerlingen dus in de toekomst kunnen ‘vlinderen’ tussen
verschillende leerjaren. In de praktijk kan het bijvoorbeeld dat een leerling taal volgt in het vierde leerjaar
en wiskunde in het derde. Voor de overige leergebieden worden de huidige klassen behouden. We gaan dan
eerder spreken van ‘leefklassen’, dan van ‘leerjaren’. Voor deze aanpak krijgen we onder andere steun vanuit de hogeschool te Diepenbeek UCLL.

REKENDAG

Op woensdag 18 april organiseerden we een rekendag voor de leerlingen van de lagere school.
Bij het binnenkomen zagen de kinderen dat de ingang versierd was, ze kwamen binnen in het
‘Rekenpretpark’ In de hal werden de leerlingen verwelkomd door de themafiguur van dit pretpark, deze
nodigde hen uit om plaats te nemen.
Vooraan in de hal hing er een grote plattegrond van het pretpark. Hierop waren de verschillende ‘Rijken’ te
zien die er bezocht konden worden: Tijdrijk, Meetrijk, Bouwrijk, Logirijk, Spelrijk en Getalrijk. De themafiguur gaf een korte uitleg bij deze plattegrond. Ieder groepje zou gedurende de voormiddag 4 verschillende
Rijken bezoeken en er leuke rekenopdrachten uitvoeren.
Onder een stralende zon werd er druk gerekend, gespeeld en gebouwd.
Zowel de kinderen als de leerkrachten vonden het een boeiende voormiddag.

KLAS IN DE KIJKER
FUNATHLON
Vrijdagmorgen 18 mei ging de bel. We stapten
met een glimlach op onze fiets. We vertrokken
naar de sportvelden van Peer voor de fun-athlon.
Toen we aankwamen werden we in twee groepen
verdeeld.
We begonnen met de eerste activiteit. Dat was rolstoelvoetbal. Met een rolstoel probeer je een grote
rubberen bal in het doel te krijgen.
Daarna mochten we samen met de kinderen van
Sint-Elisabeth judo doen. We hebben veel leuke
technieken geleerd van een goede judoleraar. Ook
stond er een vermoeiende taekwandoles op het
programma. Springen, stampen, boksen… je kon
je helemaal uitleven.
‘s Middags mochten we in een grote tent eten. Je
kon glittertattoos laten zetten en een uil en een
buizerd aaien. Je kreeg er ook gratis wafeltjes en
een peer. Na de middag deden we nog aan teambuilding en een bosspel.
Toen moesten we terug naar school. We vonden
het allemaal super fijn!
Lenke Goossens, klas 5

BEZOEK AAN PLANTENKWEKERIJ PARTOENS
Op vrijdag 20 april mochten wij met onze klas
op bezoek bij plantenkwekerij Partoens. Als eerste mochten we een kijkje gaan nemen in de serre. Wat stonden er daar veel planten: kleine
plantjes, grote plantjes, plantjes in heel veel verschillende kleuren… Er was zelfs een kachel,
zodat de plantjes ‘s nachts geen kou zouden krijgen. Daarna mochten we zelf aan het werk. Buiten stonden allemaal bakken met potgrond klaar.
Hier mochten we ompotten: tomatenplanten,
slaplantjes en pompoenplantjes. Als afsluiting
mochten we een keertje gaan kijken naar de pauwen. Wat konden die lawaai maken. Het werd
een heel leerrijke uitstap.
kleuters juf Sylvie

SCHOOLBROCHURE
Op ‘t einde van het schooljaar worden de schoolbrochures met het reglement aangepast aan de nieuwe richtlijnen die wij van de overheid krijgen. Dit keer gaat het in hoofdzaak over tuchtmaatregelen en over privacy.
We pasten de schoolbrochure die je kan terugvinden op onze website www.bspieterbrueghel.be aan.
Op onze website vind je eveneens een aparte rubriek rond de nieuwe privacywetgeving.
Het nieuwe schoolreglement gaat in vanaf 1 september 2018. Ouders die deze versie op papier wensen, kunnen dit op school vragen.

KruisWOORDraadsel van DE OUDERRAAD
Verticaal
1. Bij deze doen wij een warme ... aan ouders die zich willen aansluiten bij
de ouderraad.
3. Naar jaarlijkse gewoonte doet de ouderraad een bijdrage aan de meerdaagsen en schoolreizen. Deze vind je terug op de school...
5. Proficiat aan de school van ... met haar 90ste verjaardag!
6. Ook dit jaar zwaait er een mama af uit de ouderraad. Dank je wel ... voor
je jarenlange inzet en voorzitterschap!

Horizontaal
2. Verschillende kinderen en ouders namen deel aan Peer ... , dit engagement leverde hen een mooie korting op voor de meerdaagse.
4. Ook de ouderraad is blij dat er voldoende ... gevonden werden voor de
school van Erpekom.
7. Ook dit jaar zetten weer een groep jongens en meisjes de grote ... naar
het secundair. We namen op gepaste wijze afscheid tijdens een gezellige
receptie en gaven hen een leuk aandenken.

FEEST 90 JAAR SCHOOL ERPEKOM
Op vrijdag 8 juni vierden we het 90-jarig bestaan van onze school. De ouders organiseerden
een Vlaamse kermis, kleuterdans en wafeltjes
versieren. Onder een stralende zon genoten alle
kinderen van de nostalgische spelen die begeleid
werden door de ouders. Na veel speelplezier vingen we het officieel gedeelte aan waarin meester
Hugo een woordje deed en onze kinderen het
beste van zichzelf gaven in een dans en ons
schoollied.
Na het officiële gedeelte genoten kinderen en ouders van het taartenbuffet, de soep, de ijsjes en
een lekker fris drankje! Pappie Cool vrolijkte
het geheel na het officiële gedeelte op met kinderdisco en
ballonplooien.
Een gezellig feest was dat!

KALENDER
Do 30 aug:

Openklas voor de kleuters en klas 1GB
Openklas voor alle klassen in Erpekom
Ma 3 sept:
Start met openingsmoment
Woe 5 sept:
Kalender foto’s Ouderraad 10de editie
Infoavond 1 leerjaar Grote Brogel +
Erpekom
Do 6 sept:
Infoavond klas 3 en 4 Grote Brogel
Ma 10 sept:
Infoavond klas 5 en 6 Grote Brogel
Woe 12 sept:
Infoavond klas 2 Grote Brogel
Do 12 sept:
Infoavond kleuters Filo, Marleen en
Sylvie
Do 13 sept:
Sport voor klas 6
Di 18 sept:
Infoavond kleuters Liezet en Berty
Tussen 18 – 21 sept: Veldloop afhankelijk van het weer
Wo 26 sept:
Pedagogische studiedag leerlingen vrij
Ma 1 okt:
Lokale vrije dag
Ma 29 okt – zo 4 nov: Herfstvakantie
ste

Do 6 dec
Lokale vrije dag
Ma 24 dec – zo 6 jan ‘19: Kerstvakantie
Za 19 jan:
Kienavond
Ma 4 feb:
Ped. studiedag: lln vrij
Do 14 – 15 feb:
2 daagse 2e graad
Ma 4 ma – zo 10 ma:
Krokusvakantie
Weekend van 30 ma:
Schoolfeest GB
Ma 8 apr tem ma 22 apr: Paasvakantie
Zo 12 mei:
Eerste communie
Ma 27 – woe 29 mei:
3 daagse aan zee 3e graad
Do 30 mei:
Hemelvaart : vrij
Vrij 31 mei:
Brugdag: vrij
Zo 2 juni :
Heilig Vormsel
Do 23 mei:
Sportdag
Do 6 juni:
Reservesportdag
Ma 10 juni:
Pinkstermaandag : vrij

HEDDET-AL-GEHIERD?










dat juf Kimberly én juf Suzanne een klein lief baby’tje in de armen mogen sluiten? Juf Kimberly beviel
onlangs van een zoontje genaamd Lucas en juf Suzanne noemt haar dochtertje Dani. Van harte proficiat
ook aan de papa’s uiteraard!
dat we dit jaar opnieuw konden rekenen op vele helpende handen in de klassen, tijdens de middagtoezichten, op straat, in de tuintjes, tijdens meerdere feesten, bij het vervoer van leerlingen, bij het zwemmen en… en… Dit is onmisbare hulp. Dank jullie wel allemaal. Samen de handen in elkaar slaan voor
het welzijn van onze meest dierbaren, onze toekomst!
dat het schoolfeest in 2019 reeds gepland staat? Houd het weekend van 30 maart maar vrij voor onze
musical.
dat ook onze voorzitter Michel Cuypers onlangs met pensioen ging?
Het eerste wat hij kocht was een mooie camperbus om heel veel tijd
met zijn Marijke te kunnen doorbrengen. Geniet ervan!
dat de 5-jarige kleuters officieel hun diploma overhandigd kregen
tijdens de kleuterreceptie. Met dank aan de helpende handen!
dat 34 laatstejaars onze school verlaten? De receptie georganiseerd
door de Ouderraad,was opnieyw AF! Dank jullie wel!

UITNODIGING OPEN KLASDAG
We nodigen alle ouders van de kleuters (ook de nieuwe kleuters) én de ouders van de
kinderen die de grote stap naar het 1ste leerjaar zetten uit op een open klasmoment. Jullie zijn welkom op donderdag 30 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur! In Erpekom is dat
voor de kleuters maar ook voor klas 1 tot klas 6. Er worden geen aparte uitnodigingen
meer verzonden maar bij deze van harte welkom!

Bedrijfsstraat 11
3990 Grote Brogel
011 61 03 61
nv.willekens@skynet.be

GSM: 0476 512775
frederixgrondwerken@telenet.be
Bedrijfsstraat 15 Peer
+32 (0)11 61 12 23

Symons-Aerts Hoeveverkoop
Aardappelen & Seizoensgebonden groenten
Vers van het veld!
Hoogstraat 7, Grote Brogel

Avontroodt Marnix
Apotheek Sleypen Jos
Bert Jaeken vloer- & tegelw.
Cuppens Lambert
De 3 Swaentjes Peer
Haarmode Lieve
Hellings Hydraulics
Joca Gruitrode

Apotheek Winters Kl.-Brogel
Beautylooks 4 you
Nelis Pompen VOF
Patlie Bakkerij

Kapster José
Moris Interieur
Nagelstudio Sonja
Scheelen Jef
Slager Schols
Stock 2000
Vandekerkhof Chris
Vanzo Beton

