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Beste ouders 

Er is hard gewerkt, een welverdiende vakantie staat voor de deur. We blikken samen met 
jullie nog even terug op een aantal mooie activiteiten en werkmomenten in school en 
kijken dan vooruit naar de kersttijd, de vakantie, het nieuwe jaar. 
Leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en directie van ’t Bieske wensen jullie 
een Zalig Kerstfeest toe en wij willen jullie graag onze beste wensen overbrengen voor 
een gezond, een vredevol en een gelukkig 2016! 

 

We blikken terug op een intensieve periode van toetsen en werkmomenten in de klas, 
activiteiten allerlei, de komst van de Sint, de voorbereiding op het Kerstfeest. 

 

Onze leerlingen namen deel aan verschillende sportactiviteiten: 
- de leerlingen van L1 en L2 konden naar Gymland  

 
-   L6 nam – zoals elk jaar – deel aan  

  de doe-aan-sportbeurs te Genk 
 

 

 

 

 

 
- L4 probeerde balsporten uit tijdens een voormiddag ‘Alles met de bal’ 
 
- de leerlingen van L4 – L5 – L6 konden hun fietsvaardigheid uittesten  
  op de fietsparcours van ‘Meester op de fiets’. Tegelijk werd de verkeersveiligheid nog  
  eens in de focus geplaatst. 
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Ook cultuur krijgt onze aandacht: 
- KB en KD, L3 en L4 volgden een toneelvoorstelling in het CC te Lanaken 
- Voor alle kleuters was er een toneelvoorstelling of poppenkast in de bib van Lanaken 
 

Onze sociaal engagement mag gezien: 
- de klassen KD, L1A en L3 waren aan beurt voor een bezoek aan het woonzorgcentrum  
  en brachten samen met de bewoners de namiddag door 
 

We kijken ook regelmatig  over de klasmuren of nodigen een extern uit in onze school: 
- L5 kreeg een les door de Voorzorg in eigen klas 
- L5 en L6 mochten een les voeding en techniek bijwonen in SVM te Lanaken 
- L2 ging educatief en culinair aan de slag in de kinderboerderij te Lanaken. Een leerling  
  uit de klas vertelt het verhaal over de ‘Pizza aux champignons’. Leest en kijkt u zelf  
  maar mee.   

 
“We hebben over de verschillende paddenstoelen geleerd en ook over de delen ervan: de 
zwamvlok, ring, beurs, plaatjes, buis. We hebben pizza gemaakt met champignons, 

paprika, hesp en worst. Dat was heel lekker. Het was heel 
leuk en leerzaam.’ 
Gabriël Steegen 
 

 

 

 

En of dat smaakte … 

 

 

In eigen klas gaan we regelmatig aan de slag via experimenten en zelfontdekkend 
leren: ‘wat drijft en wat zinkt’? De leerlingen van L1B mochten het zelf uitproberen en 
ervaren. 
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En dan was er natuurlijk de Sint met zijn 
pieten…      

Met paard en 
koets maakte de 
Heilige Man zijn 
intrede op vrijdag 
4 december. Alle 
brave kindjes 

werden beloond, voor elkeen was er een zakje snoep.  
We beloofden allen erg braaf te zijn en kregen zo een 
speciaal plekje in het Grote Boek van de Sint. 

 
Als afsluiter van het trimester en in aanloop naar de kerstvakantie namen we met z’n 

allen deel aan een stemmige kerstviering op woensdag 16 december. 
De leerlingen van L5 van de klas van meester Geert brachten een zeer 
mooi kerstverhaal, veel ouders en vrienden vierden met ons mee. Een 
warme afsluiter van een intense maar mooie periode. 

  

 

 

We kijken alvast even vooruit naar het nieuwe jaar… 

Donderdag 7 januari Ouderavond ouders Eerste Communie 

Vrijdag 8 januari Zwemmen L4 en L6 

Dinsdag 12 januari Kinderboerderij L1A   winterles 

Donderdag 14 januari Kinderboerderij L1B   winterles 

Vrijdag 15 januari Zwemmen L2 en L5 

Maandag 18 januari Theater Zuidervis voor KS en LS 

Woensdag 20 januari Pedagogische studiedag: leerlingen zijn vrij! 
Infoavond studiekeuze 6de leerjaar door VCLB Maasland in CC Lanaken 

Vrijdag 22 januari Kinderboerderij L4                             Zwemmen L1 en L3 

Zaterdag 23 januari Naamopgave Eerste Communie in avondviering kerk Gellik 18.30u 

Dinsdag 26 januari L5 bezoek woonzorgcentrum 

Donderdag 28 januari Lessen voeding (L5) en techniek (L6) in SVM  

Vrijdag 29 januari Zwemmen L4 en L6 



__________________________________________________________________________________ 

Basisschool ‘t Bieske 

Biesweg 14                                                        tel:    089/71 30 35                       e‐mail: secretariaat@tbieske.be                 
3620 Gellik‐Lanaken                                             fax :  089/71 14 85                                    website: www.tbieske.be                                   

Zondag 31 januari Lichtmis: kinderzegen in de kerk van Gellik 

Maandag 1 februari KB – KD Rollebolle 

Dinsdag 2 februari KD bezoek woonzorgcentrum                      L1A – L1B Voorzorg in de klas 

Donderdag 4 februari Carnaval kleuters 

Vrijdag 5 februari Carnaval LS + KD 

 

 
 
Nog enkele nieuwtjes… 

 
- in samenwerking met de gemeente Lanaken willen we nog meer aandacht  
  besteden aan en ons inzetten voor duurzaamheid, eerlijke handel en solidariteit  
  en dit via o.a. de aankoop van een aantal FairTrade producten en het blijven 
  organiseren van lessen - acties doorheen het jaar: de eerste FairTrade thee staat  
  reeds in de lerarenkamer. 
 

 
- Jeremy Closset, leerling van het zesde leerjaar, is een beloftevolle en getalenteerde  
  jonge snowboarder. Hij draait als 11-jarige reeds mee in een internationaal  
  wedstrijdcircuit en neemt al regelmatig deel aan wedstrijden samen met enkele grote  
  namen in de snowboardwereld.  
  Ook zijn resultaten in deze wedstrijden mogen er zeker zijn. Wij wensen Jeremy alle  
  succes toe! 
  http://www.topsportlimburg.nl/Lists/Sporter%20in%20beeld/DispForm.aspx?ID=245&RootFolder=* 
 
 

- Als school zijn we sinds begin december geregistreerd voor het project Ontdek  
  techniektalent. Met dit project ondersteunt de provincie Limburg het basisonderwijs in  
  het bereiken van de eindtermen techniek. 
  De provincie vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen in het basisonderwijs  
  reeds hun talent voor techniek te ontdekken. Ze streeft ernaar elke basisschool in  
  Limburg voor dit project te winnen. Naast het werken met een techniekkoffer vol  
  materialen gaan de leerlingen van L3 – L4 – L5 – L6 in een tweede fase aan de slag met  
  Lego Education. Nog verder zal er ook voor de doelgroepen kleuters en L1 en L2 een 

aanbod zijn met o.a. Bee Bots.  
 
 
 


