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Beste lezer, 
 
Het schooljaar is alweer voorbij. 
We mogen spreken van een rijk gevuld schooljaar met zeer veel mooie 
momenten voor iedereen maar helaas voor sommigen ook met momenten van 
intens verdriet. 
Het einde van het schooljaar betekent zomer en grote vakantie. Even afstand 
nemen van het dagelijkse schoolgebeuren.  
 
Het einde van het schooljaar betekent ook afscheid nemen van het zesde 
leerjaar. Zij gaan een nieuwe start maken op een nieuwe school en zijn 
voortaan weer de ‘kleinsten’. Ze studeren dit jaar met 39 leerlingen af. Allemaal 
getalenteerde, enthousiaste jongeren die het, mits wat inspanning en 
doorzettingsvermogen, ongetwijfeld nog ver zullen schoppen.  
We wensen jullie alle goeds en zeker niet vaarwel maar wel tot ziens…   
 
Ook de kleuters uit de derde kleuterklas staan te trappelen voor de volgende 
grote uitdaging. Zij starten in september in de ‘grote’ school en ze kunnen 
nauwelijks wachten om aan dat grote avontuur te beginnen. 
 
Het hele schoolteam heeft zich weer enorm ingespannen om er voor de 
kinderen een prachtjaar van te maken.  
Ook dit jaar konden we rekenen op heel wat vrijwilligers die ons kwamen 
helpen. De lees – en handwerkmoeders, de mensen van de oudervereniging, 
onze schoolraad, de gemachtigde opzichter aan de rotonde, de mensen van 
ons schoolbestuur en alle mensen die ik misschien ben vergeten maar wiens 
bijdrage van onschatbare waarde is.  Dankjewel aan iedereen ! 
      
Echt helemaal stil zal het tijdens de vakantie in de school niet zijn. We zullen 
ook dit jaar weer de handen uit de mouwen steken om een kleuterklas te 
schilderen. Ook de klassen van derde leerjaar krijgen een ‘total makeover’ naar 
aanleiding van de overstroming vorig schooljaar. 
  
We kijken al vooruit  maar eerst gaan we genieten van een beetje vrije tijd. Zon, 
rust, spelen, reizen, barbecue, ijsjes,… gewoon lekker doen waar we zin in 
hebben. 
 
Joepie, het is vakantie! 
We wensen iedereen een zorgeloze en zonnige zomervakantie toe.  

 
 
 
 



Sportsprokkels: Lenteloop 
 
Vrijdagavond 5 mei rond 19 uur werd het startschot gegeven voor de Lommelse lenteloop. 
Eerst gaven de kleuters het beste van zichzelf voor een afstand van 200 meter. Daarna was 
het de beurt aan de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Zij liepen 400 meter. De 800 
meter werd gelopen door de kinderen van 
het derde en vierde leerjaar. En tenslotte 
werd de 1000 meter bestreden door de 
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. 
Zoals vorig jaar reeds het geval was, ging 
de loop niet meer door in het centrum van 
Lommel, maar werd er uitgeweken naar de 
stedelijke atletiekpiste.  
Iedereen heeft het beste van zichzelf 
gegeven en dat leverde mooie resultaten 
op! 
 
Een hele dikke proficiat voor alle kinderen 
die zich ingezet hebben voor onze school! 
 

 
Sportsprokkels: Sportdag 
 
Onze sportdag met het vijfde en zesde leerjaar ging door in het Dommelhof. Na een toffe 
fietstocht kwamen we aan in Neerpelt. Er waren 3 activiteiten te doen: op een vlot varen, een 
bosspel en een oriëntatieloop.  
Voor sommigen was het oriënteren op de kaart geen probleem, andere zagen door het bos de 
bomen niet meer. Met stevige wind op kop keerden we vermoeid terug naar huis. 
   
Helaas was het die dag niet zo’n schitterend weer zodat meester Jonas een deel van de 
activiteiten op een later moment heeft overgedaan. 
                   

 

Aan alle leerlingen een dikke proficiat voor jullie inspanning!                 
 
    

Week van de amateurkunsten 
 
We zijn met het vijfde leerjaar tijdens de week van de amateurkunsten op bezoek geweest 
naar de bibliotheek. Daar hebben we een workshop gevolgd van de postzegelclub “De Eik”. 
Hierbij gingen we op zoek naar het ontstaan van de postzegel maar ook naar de kleine 
kunstwerkjes die we op iedere postzegel kunnen vinden. 
Natuurlijk konden we alles leren over postzegels verzamelen en misschien zitten er in de 
toekomst enkele filatelisten onder ons.  
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                    

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi66vru6_bUAhWFY1AKHbkwCDsQjRwIBw&url=https://twitter.com/hashtag/postzegelclub&psig=AFQjCNHYVTUNhXzLuo2QrbPMUxw-bTRpkA&ust=1499505595345074


Wetenschapsbattle 
 
Het 5de leerjaar is schoolreis geweest naar de wetenschapsbattle in Technopolis. Omdat ze 
zichzelf hadden ingeschreven voor deze battle maar de finale niet behaalden, mochten ze die 
finale wel live gaan bekijken in Mechelen. Vijf wetenschappers moesten een onderzoek zo 
kindervriendelijk mogelijk voorstellen. Nadien konden de kinderen stemmen welk project het 

duidelijkste was. Enkele onderzoeken waren hoe men van 
pipi kraantjeswater kan maken, een babydrankje om gezonde 
kinderen te maken en de winnaar : hoe men zieke honden 
kan genezen door een foutje in de hersenen te herstellen.   
In de namiddag konden we Technopolis verkennen. Deze 
vele proefjes bevielen onze leerlingen wel, voor sommigen 
smaakte deze techniek naar meer… Voor anderen viel vooral 
de kennismaking met Maureen van Ketnet in de smaak  

             
 
 
 

 
 
 
 

Wiskunde kangoeroewedstrijd 2017 
 
Dit schooljaar nam onze school voor de 9de keer deel aan een 
wiskundeolympiade voor lager schoolkinderen. 
Deze vond plaats op 23 maart in onze school. 
80 leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar namen 
hieraan deel.  
Ze kregen 50 minuten om 24 moeilijke vraagstukjes op te lossen. 
Als school mogen we fier zijn op de behaalde resultaten. 
Er zaten maar liefst 13 leerlingen in de TOP 100 van Limburg !!! 
Een dikke proficiat aan alle deelnemers! 
Volgend jaar zijn we weer van de partij. 
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Kids design glass 
 
Voor de Zomer van Glas werd aan alle leerlingen van het vijfde leerjaar van de Lommelse 
basisscholen gevraagd om een kleurrijke mascotte te ontwerpen voor het GlazenHuis. Een 
jury koos de 5 leukste uit en deze werden, samen met de kinderen, in glas gegoten door het 
team van het GlazenHuis samen met meesterglasblazer John 
Moran (GentGlas).  
Van de 5 winnaars waren er maar liefst twee uit onze school. Je 
kan hun creaties ontdekken in het Huis van de Stad! 
 
De winnende ontwerpen zijn: 
• ‘De glazen uil’ - Rinske Krapels - De Kleine Ontdekker 
• ‘Ovenman’ - Gilles Loomans - De Schommel 
• ‘Juul van der Glas’ - Eline van Elst - school Balu 
• ‘Woody de glasdromedaris’ - Sofie Hegge - Boudewijnschool 
• ‘Smeltertje’ - Charlotte Bosmans – Boudewijnschool 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fietsexamen 

 
Ook dit jaar namen onze leerlingen van het 6de leerjaar weer deel aan het grote fietsexamen. 
Een initiatief dat we een tiental jaren geleden zijn opgestart hier op de Boudewijnschool. We 
zijn dan ook trots dat intussen alle Lommelse basisscholen hieraan deelnemen want uit 
onderzoek blijkt dat kinderen minder en minder goed kunnen fietsen. Veel te vaak worden ze 
jarenlang met de auto naar school gebracht en dan moeten ze ineens zelfstandig naar het 
secundair onderwijs vertrekken.  
Voor ouders is het zeer belangrijk dat ze weten of hun 
kind al dan niet bekwaam is om zich in het dagelijkse 
verkeer te begeven met de fiets. Zo kunnen ze gerust 
zijn dat hun kind veilig naar school kan rijden en ook 
weer veilig thuis geraakt. 
 
Opvallend was ook dat er nog nooit zo veel leerlingen 
waren die 100% scoorden. 
 
Een dikke proficiat aan alle deelnemers want ze waren 
allemaal geslaagd ! 
 
 
 
 



Kapitein Winokio 
 
Op vrijdag 14 februari heeft kapitein Winokio een heus privé-concert gegeven aan de kinderen 
van de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar van de Boudewijnschool. De klas 
van juf Kathleen had dit concert gewonnen in een wedstrijd. En wat waren ze blij! De kapitein 
is een schitterend entertainer en iedereen zong en danste vrolijk mee. Volgens de kinderen 
was het 'de leukste schooldag van hun leven'. 
 

 

 
 
Uitstap met de papa’s 
 
Op dinsdag 7 juni maakten Juf Lotte en Juf Heidi van de Boudewijnschool een uitstap met de 
kleinste kleutertjes en hun papa's. 
Het treintje van Lommel stond ons al op te wachten aan de schoolpoort. Vele gelukkige 
gezichtjes en heel wat tevreden 
papa's stapten in het treintje. We 
reden richting de Vossemeren waar 
we de kinderboerderij een bezoekje 
zouden brengen. Maar ons treintje 
viel stil. Wat jammer! Gelukkig 
vonden we snel een oplossing. Eens 
aangekomen in de binnenspeeltuin 
waren we de pech al snel vergeten. 
Daar werden de papa's verwend met 
een lekker glaasje en een hapje. Ook 
nog eens bedankt aan de mama's die 
voor ons iets lekkers bakten. 
 
 



Sneeuwklassen 
 
Naar jaarlijkse traditie hebben de 6deklassers weer de tijd van hun leven beleefd in het mooie 
Zwitserland. Dit jaar ging de reis naar Zinal. 
Het weer zat reuze mee, er werd goed geskied, gewandeld en de groepssfeer zat super. 
Naast de skiles en de mooie wandelingen stonden er ook veel andere activiteiten en spelletjes 
op het programma. Gelukkig kunnen we deze meerdaagse schoolreis nog verder zetten de 
volgende jaren. Doordat juf. Myriam niet meekon, heeft meester Guy, onze directeur haar 
plaats ingenomen en die zei dat het één van de beste sneeuwklasperiodes was die hij ooit 
heeft meegemaakt. Dus dat wil wat zeggen… 
Het volgende schooljaar gaan we naar Leysin van 24 tot 30 maart. 
 

      

 
 
 
Extra-muzische activiteiten op onze school: 

 

Af en toe krijgen we de kans om te werken met enkele gespecialiseerde leerkrachten voor een 

bepaald vakgebied. Dit schooljaar ontvingen we 2 stagiaires beeldende opvoeding, nl. Nikki en 

Anouk. 

Alle klassen kregen de kans om aan de slag te gaan met muzisch taalgebruik, drama, zang, 

beweging,...  

De leerlingen hebben op en top genoten en de leerkrachten hebben er weer heel wat ideeën 

bij! 

  

 



Afscheid meester Patrick: 

Na jaren van trouwe dienst heeft onze school een geweldige collega op pensioen zien 

vertrekken. Meester Patrick werd uitgebreid in de bloemetjes gezet door al de kinderen. Het 

was met momenten zelfs een beetje emotioneel. Ook de leerkrachten hebben hem uitgebreid 

gevierd op hun personeelsfeest. Dankjewel voor je enthousiasme en werklust doorheen de 

jaren! 

  

 

Fietstraining op het verkeerspark: 

 

Vanaf het 4de leerjaar worden klasuitstappen zo veel mogelijk met de fiets gedaan. Een 

goede voorbereiding en opdoen van praktijkervaring zijn daarbij van belang. Het 4de, 5de en 

6de leerjaar gaat dan ook enkele keren per jaar oefenen op het verkeerspark. Na een 

degelijke uitleg over de verkeersborden en -regels, kunnen ze aan de slag met de fiets en go-

carts. Het hoogtepunt na veel oefenen is het fietsexamen in het 6de leerjaar. Al onze 

leerlingen zijn met glans geslaagd!  

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Hmmmm lekkere ijsjes 
De leerlingen van het 4de zijn op bedrijfsbezoek geweest bij ijssalon ‘De Scheppe’. 
Als oud-leerling van onze school laat eigenaar Dennis maar al te graag zien hoe zijn 
overheerlijk ijs wordt gemaakt. 
Ze leerden dat je enkel lekker ijs kan maken met goede verse melk, kakelverse eieren en 
enkel de beste natuurlijke ingrediënten voor een heerlijke smaak.  
Na het opletten was het uiteraard ook tijd om van al dat lekkers te proeven. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze deuren staan altijd voor jullie open. 
 
Ook volgend schooljaar hebben we KENNISMAKINGSUURTJES gepland zodat NIEUWE  

 
OUDERS EN HUN KINDEREN kunnen kennismaken met onze school.  Terwijl het kind even 

in de klas speelt, krijgen de ouders een rondleiding en wordt de werking van onze school 

uitgelegd. 

Dit op volgende woensdagen van 10.45 u. tot 12 u. 

 

20 september 2017                                    28 februari 2018 

11 oktober 2017                                        14 maart 2018 

15 november 2017                                    25 april 2018 

13 december 2017                                    23 mei 2018 

17 januari 2018                                        20 juni 2018 

 
Voor de BROERTJES en ZUSJES van de kinderen die op onze school zitten zijn er 

MEESPEELUURTJES op woensdagen van 11 u. tot 12 u. 



 

25 oktober 2017                                     21 maart 2018 

20 december 2017                                      02 mei 2018 

24 januari 2018                                          13juni 2018 

 
Gelieve wel steeds een afspraak te maken op 011/54 46 74  

 
 
Overige activiteiten en klasuitstappen 
 

Vergeet zeker niet om ook eens een kijkje te nemen op de klasblog  
Daar vinden jullie natuurlijk nog veel meer leuke verslagen en artikeltjes. 
Hoe kom je daar terecht? 
 
Je surft naar www.boudewijnschoollommel.be 
Daarna klik je op ‘kleuters’ of ‘lager’ naargelang de klas die je zoekt.  
Dan klik je op de naam van de klas waarvan je de blog wil bekijken.  
 
Veel kijkplezier!  
 

Nieuwe website 
 
Sommige ouders merkten al herhaaldelijk op dat de kalender van onze website soms ineens 
blanco is. De site werd een kleine twaalf jaar geleden gemaakt en de scripts zijn intussen ook 
wel verouderd. Dat maakt dat de beveiliging ook niet meer waterdicht is en niet meer voldoet 
aan de huidige normen. We zijn hierdoor al een paar keer slachtoffer geweest van (blijkbaar 
Russische) hackers. Het mag ons een raadsel wezen welk plezier ze erin scheppen om een 
website van een Vlaamse basisschool te kraken.  
Enfin; het wordt dus tijd voor een nieuwe site en een nieuwe look.  
Deze zal in de loop van het eerste trimester van volgend schooljaar online gaan en hij zal 
uiteraard voldoen aan alle moderne modaliteiten en veiligheidsnormen. 
  

 
ONTHAALDAG kleuters en nieuwe leerlingen 

 
Op donderdag 31  augustus tussen 17:00 en 19:00 uur zijn de nieuwe kleuters en nieuwe 

leerlingen van harte welkom in hun nieuwe klas.  Ze kunnen dan kennismaken met de 

klasgenootjes en de juf.  Tot dan! 

 

Bijkomende vrije dagen volgend schooljaar 

Woensdag 06 december (lokale verlofdag) 
Maandag 30 april (lokale verlofdag) 
Dinsdag 01 mei (Feest van de arbeid) 
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei (Hemelvaart) 
Maandag 21 mei  (Pinkstermaandag) 
 

Pedagogische studiedagen (enkel de kinderen hebben vrij) 
 Vrijdag 20 oktober 

Vrijdag 19 januari 
 
 
 

http://www.boudewijnschoollommel.be/


Algemene ouderavond kleuters 
 
Ook in het nieuwe schooljaar houden we een algemene ouderavond in de turnzaal.  De juffen 
en ander personeel van de school worden voorgesteld en de vernieuwingen van dat jaar 
meegedeeld.  Daarna worden jullie vriendelijk uitgenodigd in de klas van je kind. 
 
We voorzien voor elke leeftijd een aparte avond.   

 Vrijdag 01/09 : klassikale ouderavond  kleinste (+nieuwe) kleuters om 19:30 uur in de 
turnzaal (juf Heidi Gerits/juf Debbie Dirikx en juf Marita Geboers/Judith Geerts) 

 Dinsdag 05/09 : klassikale ouderavond om 19:30 u in de klas (juf Myriam De Smet 
en juf Martine Boonen) 

 Woensdag 06/09 : klassikale ouderavond om 19:30 u in de klas (juf Myriam Vanherck 
en juf Isabel Jansen/juf Birthe Geuens) 

Klassikale ouderavond lager in september 
 

 Maandag 04/09: klassikale ouderavond lager voor het 1ste leerjaar en alle nieuwe 
leerlingen om 19:00 uur in de turnzaal en aansluitend in de klas 

 07/09: klassikale ouderavond lager voor het 2de  en 3de leerjaar in de klas om 19:30 uur 
(zonder het algemene gedeelte) 

 14/09: klassikale ouderavond lager voor het 4de leerjaar in de klas om 19:30 uur 
(zonder het algemene gedeelte) 

 12/09: klassikale ouderavond lager voor het 5de leerjaar in de klas om 19:30 uur 
(zonder het algemene gedeelte) 

 11/09: klassikale ouderavond lager voor het 6de leerjaar in de klas om 19:30 uur 
(zonder het algemene gedeelte) 

 
Byebye Boudewijnschool 
 
Op maandag 26 juni hebben de leerlingen van het 6de hun eerste officiële getuigschrift in 
ontangst mogen nemen. Intussen is het al een gewoonte geworden om er een spetterende 
show van te maken. Tijdens de ‘Boudewijnschool-got-talent’-optredens gaven de kinderen het 
beste van zichzelf. Leuk hoe ze ons elk jaar weer doen versteld staan van hun talenten als 
zangers, woordartiesten, dansers of moppentappers.  
Op het einde van de show kregen ze dan het officiële papier dat hun toegang verleent tot het 
secundair onderwijs. We zijn terecht fier op jullie! 
Het ga jullie goed en we zeggen geen vaarwel maar graag tot ziens… 
 



 

Onze oudervereniging 
 
Heb je ook interesse om de school een handje toe te steken. 
Wil je je inzetten tijdens onze initiatieven, deelname aan 
Levensloop, een bierverkoop, helpende handen tijdens de 
kienavond, een fietstocht, de tapploeg op het schoolfeest, gewoon 
een leuke activiteit of misschien heb je nog andere ideeën om 
onze school op één of andere manier positief te ondersteunen?  
Dan is onze oudervereniging zeker iets voor jou!  
We vergaderen maandelijks anderhalf uurtje. 
Heb je interesse of wil je gewoon eens een kijkje komen nemen?  
Vraag gerust even bij de directeur wanneer de eerste vergadering plaatsvindt. We 
sturen je dan een uitnodiging.  
WELKOM! 
 

De verslagen zijn steeds ter inzage beschikbaar op het secretariaat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ons schoolfeest #familiedag een groots succes was. 

 dit enkel mogelijk was door alle bakkers die ons voorzien hebben van de meest lekkere 
en uiteenlopende  patisserie en taarten. Dankjewel hiervoor! 

 we na 15 jaar pauze terug hebben deelgenomen aan Pennezakkenrock en dat het een 
zeer geslaagde uitstap was. De leerlingen van het 5de en 6de hebben genoten van de 
optredens en het gigantisch aanbod aan randanimatie. 

 de klas van juf Marita en juf Judith een nieuw kleurtje krijgt tijdens de klusjesdagen. 

 onze zesdeklassers een spetterende afscheidsfuif hebben gekregen van de 
oudervereniging. Het was de ‘best fuif ever’ zoals ze zelf zeiden. 

 Het oudste gedeelte van onze gebouwen een opknapbeurt met fraaie street-art heeft 
gekregen dankzij de financiële ondersteuning van onze oudervereniging. Volgend 
schooljaar is het andere gedeelte aan de beurt. 

 de leerlingen van het 4de tijdens hun tweedaagse van beste catering ever hebben 
genoten dankzij Stephan van onze oudervereniging. 

 onze oudervereniging na het Boudebierke aan het nadenken is over een Boude-wijntje. 

 onze nieuwe zesdeklassers volgend jaar nog eens naar Leysin op sneeuwklassen 
gaan.  

 het schooljaar alweer omgevlogen is. 
 
 
 
 
 
 



 

Geboortes en overlijdens 
 
Tijdens een schooljaar gebeuren er heel wat geboortes maar zijn er helaas ook 
regelmatig sterfgevallen. 
 
 
Omdat niet alle berichten dadelijk tot bij ons geraken, en we 
zeker niemand willen vergeten, willen we alle kersverse papa’s 
en mama’s een hele dikke proficiat wensen met hun nieuwe 
‘aanwinst’. 

 
 
Aan alle mensen die te maken kregen met een overlijden 
binnen hun dierbare familie- of kennissenkring, willen we 
met veel respect onze oprechte christelijke deelneming 
betuigen. 
 
 

 
 
 

Kalender begin schooljaar 
 

Augustus 
25/08-31/08 Inschrijvingen 10:00-12:00 (vr-do) 

31/08 Onthaalmoment nieuwe kleuters/leerlingen 
17:00-19:00 

 

September 

01/09 Aanvang nieuw schooljaar  

 Algemene ouderavond kleinste kleuters 
(1K) 19:30 

04/09 Algemene ouderavond 1ste leerjaar 19:00 

05/09 Klassikale ouderavond 4-jarige kleuters 
(2K) 19:30 

06/09 Klassikale ouderavond 5-jarige kleuters 
(3K) 19:30 

07/09 Klassikale ouderavond 2de en 3de leerjaar 
19:30 

11/09 Klassikale ouderavond 6de leerjaar 19:30 

12/09 Klassikale ouderavond 5de leerjaar 19:30 

14/09 Klassikale ouderavond 4de leerjaar 19:30 

16/09-17/09 Levensloop 

 
Oktober 

20/10 Pedagogische studiedag  vrijaf 

30/10 Begin herfstvakantie 
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Namens het voltallige 
leerkrachtenteam en bestuur van 
de Boudewijnschool wensen we 
iedereen een zonnige en vooral 

ontspannende vakantie toe!! 
 


