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Ode aan de paddenstoelen ...
Het is weer tijd van het gezwam,
van rood met witte stippen,
van kabouter Spillenbeen,
alleen ‘k zie hem niet meer wippen!

Van mooie Elfenbankjes overal,
rondom zie ik ze staan,
alleen de lieve Elfjes,
die zijn er vandoor gegaan.

En wat te denken van de Boleten,
ja, je moet het zeker weten,
anders mag je ze niet eten!

Als je stil bent hoor je ze schieten, 
ja, als paddenstoelen uit de grond,
ze hebben alle vormen, maten, 
van langgerekt, tot plat en rond!
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Schoolkrant

       Ouderraad centrumscholen berk en beuk organiseert:

Op vrijdag 17 november vanaf 18 uur in de berk

PASTAKAARTING
Voor niet-kaarters: hoger-lager

Op zaterdag 18 november vanaf 18 uur in de berk

SPAGHETTIAVOND
Inschrijven kan enkel via de website van school www.berkenbeuk.be

Doorlopend kan je op vrijdag en zaterdag onze gezellige sfeerbar bezoeken.

Kalender
november 2017
04/11: Instapmoment peuter
11/11: Wapenstilstand
15/11: Netbal  5de en 6de lj.
17/11: Pastakaarting
18/11: Spaghettiavond

december 2017
17/12: Kerstcorrida
 (de sam en de kim)
20/12: Rapporten en
 oudercontacten 
25/12: Start kerstvakantie

Foutje in de jaarkalender:
Pinksteren is op 20 mei en 
Pinkstermaandag op 21 mei.
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Nieuw in de berk en de beuk... 
Wij zijn fier om enkele mooie en nieuwe realisaties aan jullie te mel-
den.

Nieuw in de berk en de beuk:
- Nieuwe methode voor taal en wiskunde:  “Komp@s” (wiskunde), met 

apenstaartje nu, is digitaal sterk ondersteund. Er is nog meer aandacht 
voor differentiatie. We werken nog meer op maat van het kind! Ook met 
“Tijd voor Taal accent” (taal) zijn we die weg ingeslagen.

- Suikers worden gebannen. Geen chocomelk en fruitsap meer, geen eigen 
flesjes. Er wordt kraantjeswater gedronken uit bekers. Doel: blijven inzet-
ten op gezond leven op school en de hoeveelheid afval verkleinen! Het is 
efkes wennen. Na een eerste evaluatie horen wij dat dit goed loopt. 

Nieuw in de berk:
- De ouderraad schonk 2 touchscreens voor in de kleuterklassen. De 

school besliste om er 3 extra aan te kopen. De kleuters gaan radicaal 
digitaal. 

- Ook juf Lien mocht met de centen van de ouderraad haar bewegingsma-
teriaal voor kleuters uitbreiden. Dank je wel ouderraad!

- In de kloostertuin is een aanzet gegeven om een nieuwe peuter- en kleu-
tertuin te realiseren. Werkgroep “pimp je speelplaats” maakte een plan 

op, zocht enkele subsidiekanalen 
én stak de handen uit de mouwen. 
Straks kunnen onze kleinsten in 
een rustige en groene omgeving 
spelen! Dank aan de zusters en 
de ouderraad!

- Alle ramen en deuren aan de 
kant van de Nieuwstraat werden 
vernieuwd. Geen onmiddellijke 
pedagogische revolutie maar wel 
een  investering aan het gebouw 
die moest gebeuren. Het zou een 
mooie besparing moeten opleve-
ren op energievlak!

Nieuw in de beuk:
- De computerklas werd heringe-

richt. De tafels staan nu in U-vorm 
voor een beter (toe)zicht van de 
leerkracht. Alle computers werden 
ook vernieuwd.

- Sedert dit schooljaar hebben we 
ook een echt technieklokaal!



    Groots in groeien!                                                                                     Meer nieuws op www.berkenbeuk.be                                                         

Schoolkalender 2018
De nieuwe schoolkalender komt er aan. 
De binnenruimte in het kleuter ver-
anderde in een ware fotostudio. 
Kinderen kwamen in kleurrijke kle-
dij naar school. Attributen kwamen 
te voorschijn en poses werden en-
thousiast uitgevoerd om opnieuw 
een pareltje van een kalender te 
maken. 
Vanaf december zal de kalender 
jullie aangeboden worden aan 9,00 
euro.

Schoolsport...
Het schooljaar was pas gestart en de kinderen van 
het 1e en 2e lj genoten al van een sportdag in de 
sporthal en het bos van Tiegem.

Tijdens de Vlaamse veldloopweek 
werd ook in Deerlijk een scholen-
loop georganiseerd: 72 kinderen 
van onze school namen deel!

Op 18 oktober voetbalden onze meisjes en jongens 
van het 6e lj tegen andere Deerlijkse scholen. Hun 
inspanning werd beloond met 2 bekers. Proficiat!

Na de herfstvakantie is er een netbaltornooi voor het 6e lj. 
Dit jaar spelen we 3 tegen 3.

Kinderen van het 1e tem 4e lj kunnen op 29 novem-
ber komen turnen en dansen in de sporthal.

Staan je loopschoenen al klaar? 
De Kerstcorrida gaat door op 17 december!

Foto’s en resultaten:  
zie website www.berkenbeuk.be en www.deerlijk.be/vrije-tijd/sport/schoolsport

- Op de kleine speelplaats staat nu 
een caravan. De kinderen hebben 
nu de  mogelijkheid om te chillen 
en stripverhalen te lezen in en 
rond de caravan. 

- Omwille van de verkeersveiligheid 
werden de rangen in de beuk an-
ders georganiseerd.

 Alle fietsers  gaan nu eerst een 
stuk te voet, onder begeleiding, 
samen met de kinderen die te 
voet zijn. 

 We vertrekken ook een beetje la-
ter na schooltijd, zodat de grootste 
drukte al verdwenen is.

- De ouderraad schonk 12 nieuwe 
android tablets voor het vierde en 
vijfde leerjaar. Zij hebben nu, net 
als het zesde leerjaar, 2 tablets 
per klas. Deze worden gebruikt 
als bronnenboek en om op te oe-
fenen. Dank je wel ouderraad!!

... 
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Familie- 
nieuws
Overlijdens:
Dirk Honoré (14/07/17) 
  Papie van Floor H. (3C)
Alice Noëlle (05/08/17) 
  Overgrootmoeder van Lief (3D), 
  Bavo (5C) en Noor D. (2KB),  
  Louis (1A) en Lotte R. (3B)
Jules Deleu (05/09/17) 
  Overgrootvader van  
  Kiran V. (2KA)
Dioom Byttebier (05/09/17) 
  Overgrootvader van  
  Loïc V. (3D)
Dionyse Steelandt (23/09/17) 
  Overgrootmoeder van Nora (3C), 
  Floris (2A) en Elias D. (2KB)
Yolande Rosseel (28/09/17) 
  Overgrootmoeder van Amber A.   
  (2-3KC)
Gabrielle Coussement (30/09/17)  
  Overgrootmoeder van  
  Julot P. (6B)
Anick Devos (03/10/17) 
  Grootmoeder van Louise (3KA)   
  en Elena V. (1KPC)

Huwelijken:
Bram Dewaele en Leen  
  Van Driessche (15/07/17) 
  papa en plusmama  
  van Merel (6C) en Emma D. (4A)
Kim Devos en Justine  
  Vanryckeghem (01/09/17) 
  ouders van Simon (1B) en  
  Mattijs (2-3KC)
Fatou Coulibaly en Marcel  
  Wammes (mama en pluspapa) 
  van Khady D. (2C)

Geboorten:
Maëlle Robroeck (01/07/17) 
  zusje van Gabriëll K. (2B) en 
  Noyim P. (2-3KC)
Marie Vanwijnsberghe (20/07/17)  
  zusje van Nout (1KPC)
Jack Krekelberg (08/09/17) 
  broertje van Flynn (KPC)

Bezoek aan het beukenhof...
Hallo,
Op dinsdag 17 oktober gingen we met z’n allen, naar het bos. Het was 
mooi nazomerweer en zo konden we echt genieten van de herfst...
De kleuters raapten noten, bolsters, blaadjes, takken,.... 
We leerden dat oude bomen een dikke stam hebben en jonge bomen een 
dunne stam. Sommige bomen waren al mooi verkleurd, andere bomen 
waren al kaal en sommige nog groen. Er waren ook paddenstoelen in het 
gras.
De kleuters mochten blaadjes leggen op een laken en samen gooiden we 
die naar boven! Een regen van blaadjes, dolle pret!
We speelden verstoppertje achter de bomen en we knuffelden de bo-
men.
De tijd was veel te kort... 
Nog eens dank aan de ouders en grootouders die tijd maakten om ons te 
voeren!
De juffen van 3KA, 3KB en 2-3KC

Meer foto’s van alle klasgebeurens vind je terug op www.berkenbeuk.be/onze-klassen


