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Het kleuterteam in de beginjaren:  

juf Wendy, juf Colette, juf Petra, juf Caroline en juf Anja 

juf Marita, juf Ria en juf Marleen 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DE EERSTEN 
Deze drie kleuters 
waren er vanaf 
het begin bij. 

blz.4 

DE 100ste! 
Maak kennis met 
onze honderdste 
kleuter. 

blz.2 
 

FOTO’S UIT DE 
OUDE DOOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      blz.3 

 

WANDEL MEE! 
Vier mee en doe 
leuke interactieve 
wandelingen.  

blz.6 

Beste Alkenaar  
Beste lezer 
 

De Gemeentelijke Basisschool in Alken heeft een rijke 
geschiedenis die ver teruggaat in de tijd. Onze 
kleuterafdeling, die pas vele jaren later werd opgericht, 
viert dit schooljaar haar 25-jarig bestaan. Dit willen we 
uiteraard graag met jullie vieren! 
In dit krantje, dat werd gemaakt door de kleuterjuffen 
van DE B@S!S, blikken we terug op het ontstaan van onze 
kleuterschool. We halen samen met enkele oud-
leerlingen herinneringen op en laten jullie kennismaken 
met DE B@S!S van nu. 
Veel leesplezier! 

Tim Jeuris 
Directeur DE B@S!S  

 
 

HOE HET ALLEMAAL BEGON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toch waren de opendeurdagen een enorm succes. De belangstelling was erg groot en de 
inschrijvingen stroomden binnen. Er werd personeel aangeworven en de school liet zich hierbij 
begeleiden door pedagogische adviseurs van de Onderwijsvereniging van Steden en 
Gemeenten (OVSG).  
Mede dankzij het schoolbestuur, het actieve oudercomité en het enthousiaste lerarenteam 
verliep de start van de kleuterschool zeer vlot. Op 1 september 1995 opende de gemeentelijke 
kleuterschool haar deuren met drie goedgevulde kleuterklassen. Een jaar later werd de kaap 
van 100 kleuters overschreden.  
De school barstte uit haar voegen en kampte met plaatsgebrek. In allerijl werden er 
verschillende containerklassen geplaatst. “Ik kreeg van het schepencollege de opdracht om bij 
een firma in Beringen prijs te laten maken voor containerklassen en ze onmiddellijk te 
bestellen. Dit zal ik me altijd blijven herinneren.” Enkele klassen van het lager onderwijs 
verhuisden naar deze containerklassen en de vrijgekomen klaslokalen werden ingenomen 
door de kleuters. In 1997 werden de ontwerpen klaargemaakt om de bibliotheek om te 
bouwen tot klaslokalen voor de kleuters. De bouw werd in 1999 voltooid.   
In die periode kwam de Gemeentelijke Basisschool Alken ook met enkele vernieuwende 
ideeën. Zo waren we één van de eerste scholen die met computerlessen startten op MSX-
computers. We organiseerden onze eerste kerstmarkt en trokken naar het Cultureel Centrum 
in Hasselt voor het schoolfeest.  
Ludo heeft zijn job als directeur steeds met veel passie uitgevoerd, vooral de vlotte omgang 
met de mensen sprak hem het meest aan. “Ik ging iedere avond mee naar buiten en dan stond 
ik tussen de ouders. Hier een babbeltje slaan en daar een babbeltje slaan en steeds klaarstaan 
met een luisterend oor.”, aldus oud-directeur Ludo Reekmans.  
 

 

Schoolhoofd van toen, 

Ludo Reekmans.  

De oprichting van de gemeentelijke kleuterschool is niet over 
één nacht ijs gegaan. Het is een lang, soms ingewikkeld en best 
wel spannend verhaal. Ludo Reekmans, oud-directeur van de 
Gemeentelijke Basisschool Alken, vertelt ons de historie over 
de oprichting van het gemeentelijk kleuteronderwijs.  

We beginnen ons verhaal met de start van gemengd onderwijs, 
want het ene hangt aan het andere vast. In principe mochten in 
de gemeenteschool, toen nog Don Bosco-school, meisjes zich 
altijd al inschrijven. In de praktijk duurde het tot september 1993 
alvorens de eerste meisjes effectief startten. 
De volgende logische stap was het oprichten van een eigen 
kleuterschool. Voor de opendeurdagen werden er twee 
leegstaande lokalen van het lager onderwijs ingekleed als  
kleuterklassen. “Achteraf bekeken, stelde die inkleding niet veel 
voor. Er stond werkelijk niets in, want we hadden nog niets.”, 
vertelt Ludo ons lachend. 

Het schoolgebouw in de beginjaren. 

VOLG ONS 
 

     
 

GBS De Basis  
https://www.facebook.com/DeBasisAlken 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze laatste activiteiten, 
projecten en evenementen?  
Volg ons dan op Facebook. We plaatsen regelmatig leuke 
updates, foto’s en aankondigingen. 

 

V.U.: Tim Jeuris, Rijdreef 4, 3570 Alken. 
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100ste kleuter – feest op school  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In april 1997 startte Joris Boes als 100ste kleuter 
in onze kleuterschool. In dit artikel blikken we 
terug op zijn kleutertijd en komen we meer te 
weten over deze sympathieke twintiger. 
 

Joris is ondertussen 26 jaar en woont nog steeds 
in Alken, niet ver van zijn ouders, waar hij 
regelmatig een keertje binnenspringt. Hij werkt 
als elektricien bij de firma VMA op het 
industrieterrein van Alken. Het is een boeiende 
en afwisselende job, waar hij o.a. werkt aan 
hoog- en laagspanning, databekabeling en 
airco’s.  
Joris startte zijn schoolcarrière in de 
gemeenteschool in april 1997. Net na de 
paasvakantie begon zijn avontuur in het 
peuterklasje van juf Colette. Als kleuter was hij 
niet zo spraakzaam. Op de vraag van zijn ouders 
hoe het op school was geweest, antwoordde hij 
standaard ‘goed’. 
Naar school gaan, zorgde in het begin ook voor 
de nodige stress. Zo draaide Joris steeds met zijn 
vinger in zijn haar, waardoor hij zelf plukken 
haar uittrok. Dankzij de goede zorgen van zijn 
juffen geraakte hij uiteindelijk van deze ‘tic’ af.  
Achteraf gezien moet Joris toegeven, dat hij 
heel wat kattenkwaad heeft uitgehaald als 
kleuter. 

EEN JUF UIT DE DUIZEND 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze ging graag op avontuur met de klas. Zo ging ze met de lijnbus naar het Virga-Jesse 
ziekenhuis op kraambezoek. Ook bleef ze met haar kleuters in een grote tent slapen op school 
Voor het slapen was er een piratentocht en  ’s morgens werd er samen ontbeten. Zalig toch?! 

Ze zette haar schouders onder ‘gezonde voeding op school’. Snoepzakken bij verjaardagen 
werden vervangen door kleuterboekjes. Melk drinken hoorde hier ook bij, misschien herinner 
je de slogan nog “Zet de beker aan je mond en drink je melk dat is gezond”.  Eén van haar 
favoriete activiteiten was poppenkast spelen met in de hoofdrol ‘Poppetje Kabouter’. Ieder 
poppetje kwam tot leven en de kleuters keken toe met open mondjes. In haar klas was het 
altijd gezellig druk. Ze creëerde samen met haar kleuters grootse en kunstige groepswerken.  
De klas was dan een puinhoop, maar dat was bijzaak. “Dat is toch geweldig”, lachte ze dan, 
glunderend kijkend naar haar kleuters.   

Caroline, je hebt ons team geïnspireerd om verder te werken aan ‘de 
basis’ die jij hebt gelegd. Je vriendschap, enthousiasme en gedrevenheid 
voor onze school zullen we nooit vergeten.   

Dikke knuffel 
Je collega’s van DE B@S!S 

 

EEN HISTORISCHE DAG VOOR DE 
GEMEENTESCHOOL 
 

In het gemeentelijk informatieblad nr. 1 van 1996 stond 25 
jaar geleden onderstaand artikel over de opening van 
kleuterafdeling van de Gemeentelijke Basisschool.  
 

Op zondag 19 november ’95 werd de kleuterafdeling van de 
Gemeentelijke Basisschool officieel geopend. 
Dit gebeurde in aanwezigheid van de afgevaardigden van de 
inrichtende macht en de vertegenwoordigers van 
verschillende organisaties. Daarbij gingen meer dan 400 
ouders en kinderen op de uitnodiging in.  
In zijn welkomstrede benadrukte schoolhoofd Ludo 
Reekmans de wettelijkheid van de oprichting en dankte hij 
de inrichtende macht, de ouders en het oudercomité voor 
de steun en hun stimulerende belangstelling. Een speciaal 
woordje van dank ging naar schepen van onderwijs, voor 
zijn correcte houding, zijn interesse en zijn inspanningen 
voor het onderwijs in Alken. Johan Vanbussel, voorzitter van 
het oudercomité, ging dieper in op de doelstellingen, de 
werking en de activiteiten van het oudercomité. Tenslotte 
kwam de schepen van onderwijs aan het woord. Hij 
verschafte uitleg over de stappen die momenteel 
ondernomen worden om tot een vreedzame werking te 
komen binnen de verschillende onderwijsnetten in Alken.  
Na de toespraken werd een receptie aangeboden aan alle 
aanwezigen, waarna de genodigden in de gehele school 
werden rondgeleid. Als afsluiting namen de kinderen 
massaal deel aan een zoekspel in alle klassen en werden zij 
voor hun inspanning beloond met een geschenkje.  

Op een zekere ochtend knoopte hij zich met 
de koordjes van zijn sweater vast aan een 
keukenkast bij zijn thuis. Op deze manier 
hoopte hij die dag niet naar school te moeten 
gaan.  Het plannetje mislukte.  Ook als kleuter 
was hij erg competitief. Hij wilde steeds als 
eerste naar buiten om te spelen op de 
speelplaats. Als dit niet snel genoeg ging, 
volgde er al eens een stevige duw.   
Het is natuurlijk wel al eventjes geleden, maar 
Joris houdt enkele mooie herinneringen over 
aan zijn kleutertijd. Zijn viering als honderdste 
kleuter zal hij nooit vergeten. Hij kreeg toen 
een prachtige kroon.  
 

HIEP HIEP HOERA … DE 100STE KLEUTER! 
 

EEN NIEUWE NAAM 
 

De gemeentelijke lagere school Don Bosco, in de volksmond ook wel ‘de jongensschool’ genoemd, veranderde in 1995 
van naam.  De school heette voortaan gewoon ‘Gemeentelijke Basisschool Alken’.  

In januari 2008, tijdens de grote opening van de eerste verbouwing van de lagere school, werd de nieuwe naam bekend 
gemaakt. Alle leerlingen en leerkrachten konden op voorhand een voorstel doen. Uiteindelijk kwamen er 40 voorstellen 
binnen. De leerkrachten en het oudercomité kozen de uiteindelijke winnaar, DE B@S!S. Het werd een eenvoudige, tijdloze 
en moderne naam, die de essentie van onze school samenvat.  

Zowel aan de naam ‘Gemeentelijke Basisschool’ als aan het logo werd ‘DE B@S!S’ toegevoegd. 

Op woensdag 7 februari 2000 moest onze school afscheid 
nemen van Caroline Diepers. Een fantastische vrouw, mama, 
vriendin en kleuterjuf, die voor altijd een plaatsje in ons hart 
heeft. 
 

Wij als team herinneren haar alvast als een super gedreven en 
creatieve juf. De kerstmarkt was één van haar projecten. Met veel 
enthousiasme stampte ze dit evenement uit de grond. Het hele 
team en oudercomité draaide die dagen op volle toeren. Voor 
sfeer en gezelligheid zou ze een welverdiende 10 krijgen! 
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FOTO’S VAN TOEN… 
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Carnaval - Ballonwedstrijd 

OP EEN RIJTJE 
 

1994 
De eerste meisjes starten in de 
gemeenteschool. Gemengd 
onderwijs is een feit. 
 
 

1995 
Onder grote belangstelling 
opent de gemeentelijke 
kleuterschool haar deuren.  
 
 

1996 
Slechts een jaar later wordt de 
kaap van 100 kleuters 
overschreden. 
 
 

1997 
De Gemeentelijke Basisschool 
barst uit haar voegen. 
Uiteindelijk worden er 7 
containerklassen bijgeplaatst. 
  
 

1999 
De oude bibliotheek wordt 
verbouwd tot kleuterschool. 
Ook de speelplaats wordt 
volledig vernieuwd. In 1997 
worden de eerste ontwerpen 
klaargemaakt. Twee jaar later is 
de verbouwing afgerond.  
 
 

2007 
Ook het lager onderwijs krijgt 
volledig nieuwe gebouwen.  Dit 
gebeurt in 3 fases. Op 21 
december 2007 is er de 
plechtige inhuldiging van fase 1.  
 
 

2008 
Op 11 januari 2008 is de grote 
opening voor kinderen, ouders 
en geïnteresseerden.  De 
nieuwe naam ‘DE B@S!S’ wordt 
onthuld. 
 
 

2011 
De laatste verbouwingen  (fase 
2+3) worden afgerond. De 
volledige kleuterschool en 
lagere school steken in een 
nieuw kleedje.  
 
 

2021 
Een primeur!  
Dit schooljaar zijn we gestart 
met het plan om beide 
speelplaatsen te vergroenen. Er 
komen onverharde speelzones, 
nieuwe speeltoestellen en 
vooral wat meer groen.  

Verbouwing bibliotheek tot kleuterschool 

Intrede sint en piet  

1995 – 1ste kleuterklas 

1995 – 2de kleuterklas 

1995 – 3de kleuterklas 

Leerwandeling appelplantage 

1994 – de eerste meisjes in het 1ste leerjaar 

mei 1996 – een aparte zomerklas  

3 
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VERTICAAL 
1.  Voornaam en naam van de 
huidige directeur van DE B@S!S. 
2.  Ruimte bij de kleuterafdeling 
waar je helemaal tot rust komt. 
3.  Zoveel kleuterklasjes waren er 
bij de opstart op 1 september 1995. 
4.  De vroegere naam van DE 
B@S!S. 
5.  Voornaam van de vorige 
directeur. 
6.  Voornaam van de sympathieke 
kleuterjuf die jammer genoeg 
overleden is.  

Nele Lammens 

Ik ben gestart in de 3de kleuterklas van juf Bieke. 

Van mijn eerste schooljaar kan ik me niet zo veel 

meer herinneren; wel dat juf Bieke een hele 

creatieve juf was. Ik ben later nog tekenles bij haar 

gaan volgen.  

Mijn leukste herinnering is ongetwijfeld carnaval 

op school. Vooral het loslaten van de ballonnen is 

me steeds bijgebleven. Ik kijk nog regelmatig terug 

naar de foto’s. Tijdens deze ballonwedstrijd kreeg 

ieder kind een ballon met een persoonlijk kaartje. 

De kaartjes werden dan door de vinder 

teruggestuurd naar de school. De leerling met de 

ballon die het verst geraakt was, kreeg een leuke 

prijs.  

Vandaag heb ik geen contact meer met mijn 

vroegere klasgenoten maar als ik de klasfoto 

bekijk, ken ik de meesten nog bij naam. Mijn broer 

Brecht heeft wel heel wat goede vrienden 

overgehouden aan de gemeenteschool. 

Tegenwoordig ben ik HR-manager voor Mondelez 

International, waar ik verantwoordelijk ben voor 

de personeelsdienst van Tsjechië, Slowakije en 

Hongarije. Ik woon en werk dus in het mooie Praag 

in Tsjechië. 

 Alhoewel de naam van het bedrijf jullie niets zal 

zeggen, kennen jullie ongetwijfeld onze 

producten. Denk maar aan de koekjes en 

chocolade van LU, Oreo, Milka, Côte d’Or, enz. 

Niels Timmermans 

Mijn eerste dag in de Gemeentelijke Basisschool 

was bij juf Marleen in de eerste kleuterklas.  

Ik herinner me nog de trouwdag van onze juf in de 

kerk van Sint-Joris. We kregen toen allemaal een 

ijsje. Ook dat mijn oma een bezoekje aan onze klas 

heeft bracht om een lekker brood te bakken is me 

bijgebleven. 

Mijn mooiste herinneringen heb ik ongetwijfeld 

aan de schoolfeesten in CC Hasselt, in het 

bijzonder ‘Spoken op zolder’. Ook de kerstmarkten 

waren superleuk. Vooral de dagen dat de 

speelplaats vol met tenten en ‘paloxen’ stonden, 

konden we ons goed amuseren. Wat een diepe 

indruk op mij heeft nagelaten, zijn toch wel de 

zeeklassen. Niet alleen omwille van de 

interessante activiteiten, maar ook omdat we onze 

leerkrachten op een andere manier leerden 

kennen. 

Ik heb nog regelmatig contact met mijn vroegere 

klasgenoten. Met Joris Bams speel ik regelmatig 

een partijtje voetbal bij KFC Alken. Mathijs, Brecht 

en Ronald zijn vrienden voor het leven. Wie weet, 

is dit krantje wel de start van een klasreünie. 

Momenteel werk ik voor het uitzendbureau ASAP, 

waar ik de digitalisering en innovatie van het 

Limburgs familiebedrijf voor mijn rekening neem. 

Mijn diploma van het middelbaar behaalde ik voor 

de middenjury. Ik startte in een callcenter als 

uitzendkracht van ASAP. Uiteindelijk kon ik zelf aan 

de slag bij ASAP als IT’er. Ik doe het supergraag.  

 

Jurgen Bollen 

Ik ben in de gemeenteschool begonnen in de 

tweede kleuterklas bij juf Caroline. 

Ik weet nog dat ik ooit ben gevallen tegen een 

radiator. Mijn hoofdwonde moest toen genaaid 

worden door de huisarts. 

Eigenlijk heb ik twee favoriete herinneringen van 

mijn tijd in de Gemeentelijke Basisschool. De 

kerstmarken hebben een enorme indruk bij me 

achtergelaten. Alles was zo mooi versierd. Er 

stonden zelfs echte schapen op de speelplaats. Dit 

heeft mij later ook geïnspireerd om mij 

professioneel bezig te houden met de kerstwereld. 

Mijn tweede herinnering komt uit het eerste 

leerjaar. Ik was een grote fan van de Teletubbies. 

En toen kwam het schoolfeest eraan. Wij mochten 

dansen en werden we verkleed als Teletubbie. Dat 

vond ik echt fantastisch! 

Een aantal van mijn vroegere klasgenoten komen 

regelmatig een ijsje halen. Ine Appeltans 

bijvoorbeeld, zie ik nog geregeld. 

Van opleiding ben ik kapper, maar dit heb ik 7 jaar 

geleden opgegeven om mijn passie te volgen, nl. 

Kerstmis. Ik ben bij mijn ouders thuis begonnen 

met 3 kerstbomen en schapen in de tuin. Mensen 

wilden komen kijken en ondertussen is ‘Jurgenns 

Christmas House’ een begrip in de kerstwereld.  

In de lente en zomer baat ik samen met mijn vriend 

Jan het ijssalon ‘Verano’ uit. We doen alles zelf en 

draaien ons eigen ijs. 

 

ZIJ WAREN ER ALS EERSTEN BIJ! 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAAL 
1.  De naam die onze school kreeg 
in 2011. 
2.  Zoveel kleuters hebben al een 
middagdutje gedaan, sinds de 
oprichting van de slaapklas.  
3.  Functie van Kathleen 
Vanschoenwinkel in onze school. 
4.  Aantal kleuterleidsters op dit 
moment. 
5.  Voornaam van de directeur bij 
de oprichting van onze 
kleuterschool.  
6.  Dit krijgt elke kleuter om onze 
25ste verjaardag te vieren. 
7.  Kleuters kunnen hier sinds 2016 
een dutje doen.   

B@S!SKRUISWOORDPUZZEL 

Nele, Jurgen en Niels startten in september 1995 in de kleuterschool van 

de Gemeentelijke Basisschool. Zij waren er van in het vroege begin bij. 

We spraken met hen af voor een interview. 
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DE B@S!S VAN NU… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUZZELPLEZIER 
Verbind de punten. 

Winteravond  

Run for fun  Verkeersweek  Schrijfdans  

Herfstwandeling  Openluchtklassen Halloween for kids  

 Ja-woord geven  Grootouderfeest  
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SLAAPKLASJE  
 

Voor sommige peuters is de start van 
hun schoolcarrière best een beetje 
vermoeiend. Zo kwamen we op het 
idee om een slaaphoekje in te richten 
in onze peuterklas. Hier kunnen onze 
instappertjes en wie het nodig heeft, 
genieten van een middagdutje. Dit 
gebeurt uiteraard onder toezicht van 
hun eigen juf en de kinderverzorgster. 
Elk kind heeft een eigen bedje met een 
laken, deken en kussentje en een 
bakje om alle  persoonlijke spulletjes, 
zoals knuffel en tutje in op te bergen.  
Na het middagdutje kunnen de 
peuters weer aansluiten bij het 
klasgebeuren, zodat ze allemaal 
samen het afsluitmoment van de klas 
mee kunnen beleven en uitgerust 
terug naar huis kunnen vertrekken. 
Wist je dat er sinds de opstart in 2016 
al 51 kapoentjes een middagdutje 
deden in onze slaapklas. 
Ondertussen is meester Tim, onze 
directeur, verhuisd naar zijn nieuwe 
bureau. Het lokaal waar hij voordien 
zat, toveren we de komende maanden 
om tot een nieuwe en ruimere 
slaapklas. 

MMMMMMM… 
 

Ook in de kleuterschool werd het 25-jarig 
bestaan culinair gevierd.  
 
 

De kleutertjes zijn op 11 mei aan het bakken 
geslagen! De bakgeuren verspreidden zich in de 
hele kleuterschool. Meer dan 80 cupcakes 
werden gebakken en versierd.  

En ondertussen zongen we vol goede moed ons 
bakliedje (melodie: kabouter Plop is jarig): 

 

Hoera, hoera, de kleuterschool is jarig! 
De suiker, bloem en eieren,  

die staan op tafel klaar. 

Hoera, hoera, de kleuterschool is jarig! 
We mixen en we bakken,  

de cupcakes zijn dan klaar. 

Hoera, hoera de kleuterschool is jarig! 
Dat gaan we heel goed vieren met een 

cupcake, smullen maar! 

 

OOK JIJ KAN MEEVIEREN! 
 

Wil je graag met ons meevieren? Neem dan op 22, 23 of 24 
mei deel aan onze interactieve wandelzoektocht. 
Inschrijven op voorhand is niet nodig. Je kan op elk moment 
deelnemen. Gelieve rekening te houden met de geldende 
coronamaatregelen. 
 

Wat? 
Wandeling met leuke zoek-, doe- en spelopdrachten. Twee 
afstanden: mini 2km en/of maxi 5km. 
 

Wanneer? 
Verlengde pinkersterweekend van 22, 23 en 24 mei. Je kan 
je wandelmoment zelf kiezen.   
 

Waar? 
Je vertrekt aan de ingang van onze school (ingang 
fietsenstalling/parking ‘t Kapittel).  
 

Meebrengen? 
Voor de opdrachten heb je een smartphone of tablet met 
4G nodig. Download op voorhand de ‘Actionbound app’.  
 
Veel wandelplezier!  
 

Gemeentelijke Basisschool DE B@S!S 
 

Motstraat 10    3570 Alken 
 

011 31 67 17 
 

secretariaat@gemeenteschool-alken.be  
app Actionbound  

interactieve wandelzoektocht  
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