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Bijna vakantie…   

Vakantie, … nog even en dan is het weer zover…. 
Volop genieten van zalig uitslapen, luieren in de zon, wandelen of fietsen,  wegdromen bij een 
spannend boek. Wat een ongekende luxe: wekenlang je eigen dagschema kunnen samenstellen, je 
gewone alledaagse ritme in school of op het werk kunnen doorbreken en mogen genieten van 
vrijheid en rust.  

Vakantie is tijd maken voor uitgestelde klusjes, voor elkaar en 
ons gezin, voor een extra bezoek aan vrienden of  familie, voor 
een babbel met de buren of een glas op een terras. 
Vakantie is reizen, nieuwe oorden verkennen, met vrienden 
onderweg, niet meer weten welke dag het is, op kamp met de 
jeugdbeweging, spelen in de tuin, wandelen in het park, eigen 
groentjes telen, smullen van de kersen in oma’s tuin, slapen 
onder de sterrenhemel… 

Naast zoveel activiteiten bieden de vakantieweken echter ook 
uitgelezen kansen om over te schakelen naar een ander ritme, ze geven ons de tijd om het stil te 
maken in ons hart, om te bezinnen, te mijmeren, te genieten van mens en natuur, … ver weg van 
onze iPad en gsm, van PlayStation of TV, van iPod en PC, van X‐box of Wii,  … weg van alle multimedia 
die dag en nacht ons leven en onze werkweek zo ontzettend sterk bepalen. 

Vakantie is ook heel even stilstaan bij die kinderen en gezinnen die het vakantiegevoel niet is gegund, 
bij hen die rouwen na het afscheid van een geliefde, bij een ziek familielid, … 

Vakantie … 

Een zee van tijd, een oase van rust 
een tekening om zelf in te kleuren  
met felle tinten en veel glans 
om dagen op te fleuren  
 
De zon komt op, ik rek me uit 
warme zonnestralen tintelend op mijn huid 
geurende bloemen, frisse ochtendlucht 
een zalig gevoel, ik slaak een diepe zucht… 
 
Vakantie … 
 

Wij wensen jullie allen een mooie zomertijd toe! 
 



Verkeersveiligheid – mobiliteit 
 
Na een tweede overleg tussen de dienst mobiliteit, de ouders en de school hebben we op vlak van 
verkeersveiligheid en veilige schoolomgeving een flinke stap vooruit kunnen zetten. 
 
Vanaf september zal de Sint‐Augustinusstraat worden ingericht  als ‘schoolstraat’: d.w.z. dat er 
dranghekken bij het begin (na ingang parking) en het einde (voor de bocht in de St. Augustinusstraat 
voor pleintje achteraan) van de straat gedurende 30’ per dag worden opgesteld. Heel concreet 
betekent dit dat tussen 8.20u  en 8.50u en tussen 15.15u en 15.45u dit stuk St. Augustinusstraat 
autovrij zal zijn.  
Het gaat hier over een voorlopige oplossing d.w.z. een proefopstelling met tijdelijk reglement nl. drie 
maanden. Dit initiatief kan dienen als pilootproject in Groot‐Lanaken dat na evaluatie een blijvende 
oplossing zou kunnen bieden en ook elders in Groot‐Lanaken misschien toepasbaar is. 
 

Aan alle ouders vragen wij met aandrang om zoveel mogelijk het autoverkeer via de Biesweg te 
laten verlopen en niet op het einde St.  Augustinusstraat achter de dranghekken op ‘het pleintje’ te 
parkeren. We zouden zo voorbij gaan aan de doelstelling nl. de doorsteek naar de straten in en 
achter de wijk veiliger maken (St. Augustinusstraat ‐ St. Laurentiusstraat – Kloosterstraat – 
Bergstraat, …) voor de leerlingen die te voet of per fiets daarlangs de weg van en naar school 
afleggen. 
Het aantal parkeerplaatsen is op piekmomenten niet steeds toereikend ; daarom verwijzen wij graag 
naar de drie mogelijke parkings nl. bij de hoofdingang school, bij de achterzijde school parking 
academie en de parking van de kerk. 
 
De communicatie aan de buurtbewoners gebeurt medio augustus; de officiële aankondiging vanuit 
de gemeente verloopt via een aankondiging in Attent van de maand september. 
 
Wij willen een hartelijk woord van dank uitspreken aan de mensen van de dienst mobiliteit dhr. Carlo 
Put (diensthoofd) en mevr. Christel Gorissen (schepen) om met ons mee te denken en de veiligheid 
in onze schoolomgeving blijvend mee aan te scherpen. 
 
 
Bellen om ter meest … 
Ter gelegenheid van de SAM‐week vanaf maandag 7 juni, 
kwamen leerlingen, leerkrachten en ouders zoveel mogelijk 
te voet of per fiets naar school. 
Op woensdag zetten we de actie kracht bij door een 
gezamenlijk belgerinkel op de speelplaats. 
Gerinkel verzekerd …  
 

 
 
Foutje … 
 
Er sloop een foutje in de druk van het artikel over ‘Ben de Bever van de 
maand mei waarvoor excuses: twee leerlingen waren niet zichtbaar op 
de foto. Links het voltallige ‘meisjesteam’ van de klas L2. 
 
 
 



excuses: twee leerlingen waren niet zichtbaar op de foto. Links het voltallige ‘meisjesteam’ van de 
klas L2. 
 

 
’t Bieske sport 

SCHOLENVELDLOOP 

Nina Lemmens  L2    

Mirthe Poelmans  L1A 

Yorbin 

Lambregs  L1B 

 

                                                                             
    Mathijs Penders  L5                               

                                                                                            
Simon Penders  (midden)  L3 

 
 
Enkele van onze leerlingen pronkten fier met hun 
gewonnen medaille, &jdens de scholenveldloop op 
donderdag 26 mei. Naast de spor&eve presta&es &jdens 
de verschillende looprondes, was er ook ruim aandacht 



voor spel en beweging elders op de terreinen. 

SVS 

Tijdens en na schooluren kunnen leerlingen via de S&ch&ng Vlaamse Schoolsport allerlei sporten 
uitproberen en uitoefenen. 

KD in ijsparadijs te Hasselt 

        alle deelnemers aan de meerkampatle&ek 
                          te Pietersheim 

’t Bieske leert… 
 
De leerlingen van L4 – L5 – L6 mochten mee 
op de milieuboot voor een boeiende en 

leerrijke verkenning van de kanaalzone Genk – 
Vroenhoven – Lanaken. Onderweg maakten ze kennis 
met het kanaal, het leven op en in het water, het belang 
van water en watersystemen. Ook leerden ze waarom 
duurzaam omgaan met water en waterlopen van 
levensbelang zijn. 

                    
   ’t Bieske danst 

 
De kleuters van KD brachten een  
aangename namiddag door in het woonzorgcentrum te Lanaken. Naast zingen en dansen, maakten 



de kinderen een praatje met de bewoners en legden ze een kort bezoekje af aan enkele bedlegerige 
bewoners. 

’t Bieske houdt van dieren 

In KB draaide het 

een week allemaal 
rond "dieren". De 
kinderen mochten 
hun dieren van 
thuis meebrengen 
naar de klas voor een leerrijk bezoekje. Er passeerden enkele 
prach&ge exemplaren. Sommigen ondeugend, de anderen dan 
weer schaig of 
lief. Het grootste 

dier was toch wel het paard van Jill Weyzen.  
 
Na een cadeautje voor op de speelplaats kenden we 
het paard van binnen en van buiten :-). Ook een 
schildpad, een hondje, 2 grote kuikens en een kat 
kwamen aan bod.  
 
 
 
 
 
 
De kinderen hebben veel geleerd en genoten van de beestenboel!  

   



Enkele data om te onthouden ...  
- schoolviering einde schooljaar:         woensdag  29 juni 2016 in de kerk te Gellik 
                                                                   Van harte welkom!  
 
- Vormsel 2017:                                       zondag 7 mei 2017 om 9.30u te Veldwezelt 
 
- 1ste Communie 2017:                            donderdag 25 mei 2017 te Gellik 




