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Schoolkrant
Ook dit jaar organiseert de ouderraad van de berk en de beuk

een overheerlijk spaghettiweekend
in de refter van de berk.

Op vrijdag 16 november 
openen we onze deuren om 18.30 uur.

Vanaf 19 uur kan je genieten van onze heerlijke spaghetti
en dit tot 21 uur.

Op zaterdag 17 november 
starten we met de aperitief om 17.30 uur.

Vanaf 18 tot 21 uur is ons restaurant open.

Er is plaats voor max. 200 personen 
zowel op vrijdag als op zaterdag. 

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

Tijdig reserveren is de boodschap!
Ben je niet zo’n spaghettifan, 

dan ben je toch welkom in onze gezellige sfeerbar!

Kalender
november 2018
03/11 Open klasmoment 
 voor startende peuters
11/11 Herdenking 
 wapenstilstand
14/11 Netbal SVS 3de graad
16/11 Spaghettiavond
17/11 Spaghettiavond
19/11 Ontbijt 3de en 4de lj
20/11 Ontbijt 1ste en 6de lj
21/11 Ontbijt 2de en 5de lj
21/11 Dans SVS 1ste tot 4de lj
28/11 Ped. studiedag: 
 geen school
 (opvang mogelijk)

december 2018
15/12 Kerstmarkt
19/12 Oudercontacten
 Verdedigingssport 
 4de, 5de en 6de lj
23/12 Kerstcorrida 
 (Sam & Kim)
24/12 Begin kerstvakantie

Fruitdag
Woensdag en vrijdag: 
fruitdag!
Op woensdag brengen de 
kinderen zelf een stuk fruit of 
groente mee. (geen koeken 
dus...)
Op vrijdag krijgen de kinderen 
een stuk fruit van de ouderraad.
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Fietsstraat
Wij zijn gelukkig met het initiatief om in het centrum van Deerlijk de kaart 
te trekken van de fietser.
Je zal maar met je kind naar school fietsen… een huzarenstukje om op 
een veilige manier de school te bereiken.

In een fietsstraat moeten de wagens zich aan een 
maximumsnelheid houden van 30 km/uur en mogen zij 
de fietsers niet voorbij steken.
Het kan inderdaad op een strook van 500 meter een 
half minuutje schelen. Erg is dat niet hé…
Laat ons hopen dat er op die manier meer mensen hun 
“stalen ros” beklimmen en er minder autoverkeer aan 
de schoolpoort is. Dit is ook alweer een mooi initiatief 
om in de schoolomgeving te kunnen genieten van “zui-
verder” lucht.

Beste ouder, grootouder, jong gepensioneerde
School “de berk” is op zoek naar iemand die enkele uren in de week de handen uit de mouwen kan steken, 
m.a.w. een handige Harry die een beetje van alles kan. Dit om klussen op school op te knappen. We kunnen 
daar een vrijwilligersvergoeding tegenover zetten.

Hartelijke dank!

Dankjewel
Het schoolfeest in juni was alweer 
een gigantisch succes. Met de op-
brengst heeft de ouderraad voor de 
beuk 12 extra ipads gekocht.
In de berk kocht de ouderraad 3 
digitale borden voor in de kleuter-
klassen. 
Dank je wel ouderraad voor deze 
mooie en zinvolle investeringen! 
De kinderen, leerkrachten en direc-
ties zijn jullie dankbaar!! 
Dank je wel ook aan alle mensen 
die op het schoolfeest langs kwa-
men, jullie zorgden mee voor de 
mooie opbrengst.
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De wandelpool is een succes!
Vanuit 3 vertrekpunten vertrekken iedere schooldag stipt om 8 uur 
ongeveer 60 kinderen naar school.
- Vertrekpunt Harelbekestraat (parking frituur De Barakke)   
- Vertrekpunt Kasteelstraat (parking spiegelfabriek Deknudt)  
- Vertrekpunt Sint-Pietersabdijstraat (pleintje)  

Hierbij zien we enkel voordelen:

Kinderen bewegen meer! 
Minder auto’s aan de school! 
Meer sociale interactie!
Laat ook jouw kind  
meewandelen! 

Wens je als ouder mee te werken  
aan dit mooie initiatief?  
(vb 1 dag in de week de wandel-
pool begeleiden) 

Neem gerust contact op met Mu-
riël gsm 0473 40 60 97 

Opwaarderen 
van de parking
Graag maken we nog eens recla-
me voor onze parkings! Alle bege-
leide rijen die vanuit school ver-
trekken, eindigen aan een parking. 
Daar kan je dan uw kind opwach-
ten om samen met de wagen naar 
huis te vertrekken. Zo willen we de 
grote drukte en de vele auto’s aan 
de schoolpoort vermijden. Kom je 
zoon of dochter dus ophalen aan 
een afgesproken parking!

Ben je een beetje te laat? Geen 
probleem! De leerkracht die de 
begeleiding doet, wacht nog even-
tjes. Duurt het te lang, dan neemt 
de leerkracht uw kind terug mee 
naar school waar het in de opvang 
wacht. De kinderen worden nooit 
zonder toezicht aan een parking 
achtergelaten.
Parkeer dus gerust op de parking 
van d’Iefte, het rustoord of aan het 
voetbalveld. 
Gewoon eens uitproberen!!!

Fluohesje
De dagen worden korter, het 
weer wordt slechter. Het dragen 
van een fluohesje wordt dan 
nog belangrijker !
Een fluohesje dragen is verplicht 
voor alle lagere schoolkinderen 
van de berk en de beuk.
Mogen wij ook vragen dat de 
fietsen perfect in orde zijn? 
Goeie remmen, juist opge-
pompte banden, reflectoren, 
een goeie bel en duidelijke ver-
lichting zijn geen overbodige 
luxe.Het dragen van een fiets-
helm is nog niet verplicht maar 
wel aan te raden. 
Samen kunnen we zorgen 
voor veiliger verkeer!

Kerstmarkt ‘18
georganiseerd door de centrumscholen

Zaterdag 15 december  
van 16 tot 21 uur  

op de speelplaats van ‘de beuk’

Kom proeven van de gezellige kerstsfeer!  
Graag tot dan!
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Familienieuws
Overlijdens:
Jean-Luc Defever (20/06/18) 
  Opa van Xian V. (2B)  
  en Kyen (2KA)
Johan Delbeke (09/08/18) 
   gepensioneerd turnleerkracht
Jozef Labeeuw (10/08/18) 
  Schoonvader van meester Lieven
Luc Duquesnoy (26/08/18) 
  Opa van Seppe D. (1KB) 
Etienne Dhaene (05/09/18) 
  Overgrootvader van Alexander D. 
  (4A), Merel D. (3KB)  
  en Viktor V. (3KB)
Hubert Vandevelde (29/09/18) 
  Overgrootvader van Nand V. (5A)
Daniël Verbrugghe (01/10/18) 
  Overgrootvader van  
  Merel M. (6C)

Geboorten:
Lotte Duquesnoy (11/06/18) 
  Zusje van Seppe (1KB) 
Elle Mestdagh (28/06/18) 
  Zusje van Nanou (6B)
Milan Dejonghe (18/07/18) 
  Broertje van Mauro (1KA)
Eliano Carton (27/07/18) 
  Stiefbroertje van Jolien D. (6A)  
  en Estée (3KA)
Marie Vermeulen (03/08/18) 
  Zusje van Elodie (1KA)

Sterren  
in de berk...
We startten enkele nieuwe initiatie-
ven in het kader van sociale vaar-
digheden/welbevinden.
Iedereen wil wel eens een ster 
zijn…
Iedereen mag best wel eens trots 
zijn op zichzelf!
In de maand september hadden we 
extra aandacht voor de kinderen 
die vriend-knap waren. Die werden 
beloond met een ster.
Deze maand (oktober) krijgen de 
beleefd-knappe kinderen een ster.
De sterren worden uitgedeeld door 
meester Chris.
Dan ziet hij stralende gezichtjes! 
Mooi om te zien!
Er wordt voor gezorgd dat iedereen 
eens aan bod komt!

Daarnaast krijgt iedere leerling, om 
beurt, de TROTSTAS eens mee 
naar huis: na een korte voorberei-
ding (thuis) mogen kunnen de kin-
deren aan hun vrienden in de klas 
vertellen waarop ze TROTS zijn.

Het zijn verhalen over “mooi knut-
selen”, “goed lopen”, “een kleine 
broer”, “versjes schrijven”,…

Echt zaken om trots op te zijn. 

Gaston Vandoorne (13/08/18) 
  Broertje van Renée (1KPA)
Suze Lamoral (28/08/18) 
  Zusje van Jutta (1A)  
  en Olivia (1KA)
Noah Paturasshvilli (30/08/18) 
  Broertje van Gabriël (1KB)
Ben Dachy (10/09/18) 
  Broertje van Mel A. (2B)  
  en Stef A. (2C)
Zoë Ottevaere (16/09/18) 
  Kleindochter van  juf Els D. (1C)
Victor Santy (18/09/18) 
  Broertje van Guillaume (1KA)
Flo Van Houtte (03/10/18) 
  Zusje van Lasse (1KB)
Felix Vanhoutteghem (04/10/18) 
  Kleinzoon van juf Greet (2KA)
Cilou Boone (11/10/18) 
  Zusje van Faye (2KB)
Alexia Shmidt (16/10/18) 
  Zusje van Mélanie (3KB)

Huwelijken:
Stefanie Vandebuerie  
en Jurgen Deleu (20/07/18) 
  mama en stiefpapa van  
  Rhune V. (5B), Maxim V. (2A)  
  en Thibe (3KA)

Welkom
Op maandag 5 november opent de 
kikkerklas zijn deuren.
Juf Els Destoop kijkt er naar uit om 
de 11 nieuwe peuters te verwel-
komen en samen met hen nieuwe 
dingen te ontdekken.
We wensen de nieuwe berkelingen 
een mooie start toe!

Save the date! Schoolfuif op 16 februari ‘19

 ons op 


