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Nieuwjaarswensen ...
Beste ouders, beste personeelsleden,
beste kinderen, beste vrienden van de berk en de beuk,
wat zal de toekomst brengen?
Dat kunnen we jullie niet vertellen.
Wensen daarentegen, die staan klaar!
Wij wensen jullie veel liefde, gezondheid en het grootste geluk.
Wij wensen jullie allen een schitterend nieuwjaar!

Chris Dhaene, directeur van de berk.
Olivier Vlieghe, directeur van de beuk.
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Kalender
januari 2017
07/01 Instapmoment peuter
18/01 Bouncebal 3de lj 
24/01 Infoavond peuterklas
28/01 Instapmoment peuter
31/01 Schoolrijpheid 3de kl 

februari 2017
03/02 Lokale vrije dag
06/02 Ped. studiedag
 (opvang in de beuk)
08/02 Infoavond  
 “Wat na 6de leerjaar?”
11/02 Schoolfuif
22/02 Badminton 3de - 4de lj
 Oudercontacten 3de kl
24/02 Carnavalstoet
27/02 Start krokusvakantie

Schoolkrant

CARNAVALSTOET
Vrijdag 24 februari 2017 vanaf 13.45 uur

De school viert carnaval  
door de straten van DEERLIJK
Hoogstraat (ingang “de berk”) - Com. Ameyestraat -  
Harelbekestraat - Ververijstraat - Dammeke (rusthuis) -  
R. Declercqstraat - Schoolstraat - Nieuwstraat

U komt toch ook?
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Internationaal project 
Internationaal project  ‘Teaching tomorrow’ in Malta.

Samen met de directeurs van onze bei-
de scholengemeenschappen dienden 
wij in januari 2016 een dossier in om 
deel te kunnen nemen aan het internati-
onaal project ‘teaching tomorrow’.  Eind 
mei kregen wij vanuit Brussel de mel-
ding dat ons project goedgekeurd was 
door de jury en door Europa. Hierdoor 
konden wij genieten van subsidies om 
dit project uit te voeren. 
Dit project bestaat uit drie luiken:
- In Malta (Gozo – Marsalforn, november 2016) volgden directeur Chris en Olivier samen met alle andere directeurs 

van onze scholengemeenschappen een verdiepende studie over de veranderingen in het onderwijs de volgende 
decennia. 

- In Finland (Joensuu – januari 2017) gaan directeur Olivier en zorgcoördinator Philip, samen met collega’s van de 
andere scholen heel wat scholen en voorbeelden van vernieuwende praktijken gaan bekijken, ervaren en bestu-
deren.

- In Portugal (Lissabon – mei 2017) zullen directeur Chris en zorgcoördinator Céline, samen met collega’s van de 
andere scholen een cursus volgen over hoe we vernieuwing moeten implementeren, onze visie bijstellen en be-
leidsplannen maken hieromtrent. 

Het eerste luik is achter de rug. In Malta leerden wij heel veel zaken rond de nood aan vernieuwing, wat er moet, kan 
en zal veranderen. Samen met mensen uit Portugal, Estland, Malta en Nederland kregen we interessante cursussen 
van 2 mensen van het Eekhoutcentrum uit Brugge en 2 professoren van de universiteit van Malta. 
De voertaal was Engels. Naast de pakken informatie die we kregen, was het 
interessant om nieuwe mensen te ontmoeten en te horen hoe het onderwijs 
in andere landen werkt. We kregen ook een vleugje cultuur en natuur mee 
tijdens een rondrit op het eiland.

Wie lost de rebus op?
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Met pensioen... bedankt!Proficiat!
Roel Benoit (6A) en Simon Van  
Luchene (5B) zijn echte badmin-
tonfreaks.
Met de Deerlijkse Badmintonclub 
namen Roel en Simon deel aan 
een tornooi in Zwevegem. Ze zet-
ten een schitterende prestatie neer.
Ze behaalden goud bij het dubbel-
spel. Dikke proficiat!

Kerstmarkt
Op 17 december was het opnieuw 
gezellig druk op de speelplaats van 
de beuk. Onze tweejaarlijkse kerst-
markt lokte weer heel wat volk. 
Er viel dan ook heel wat te beleven. 
Er waren allerlei lekkere dingen 
om te eten en te drinken, heel wat 
kraampjes met leuke hebbedinge-
tjes, een visput en ga zo maar ver-
der. 
Dank aan de juffen en meesters 
voor de knappe organisatie, dank 
aan de mensen van de ouderraad
voor de stevige ondersteuning en dank aan allen die ons vereerden met 
een bezoekje! 
Het was weer top!  
Op naar kerstmarkteditie 2018!

Christine en Jeannot gaan met pensioen! 
Jarenlang zorgde Christine in de beuk voor nette klassen, propere toiletten, 
opgeruimde gangen, ...
Jarenlang was Jeannot in de berk mee verantwoordelijk voor het klaarzet-
ten van de refter voor de schooleters, het opscheppen van de borden, het 
weer opruimen, ...
Jarenlang zetten zij zich achter de schermen mee in om het schoolleven op 
wieltjes te laten lopen ...
Beiden gaan nu met pensioen ... We willen hen hartelijk danken voor hun 
enthousiaste inzet voor onze school! We duimen voor nog veel gelukkige 
jaren van welverdiend genieten! 
Christine en Jeannot ... ‘t gaat jullie verder goed!

Schoolfuif!
Zin in een feestje? 
Dat komt goed uit… 
Op 11 februari 2017 vanaf 21.00 
uur is de 2-jaarlijkse fuif van de ou-
derraad er weer. 
De “Just a note-fuif” wordt een 
spettterend feestje waar iedereen 
die zin heeft in een leuke babbel 
tijdens het drinken van een pintje 
of gewoon helemaal uit de bol wil 
gaan op “onze” muziek, welkom is.  
Maar omdat ook 
onze kinderen graag 
fuiven, starten we 
om 16.30  uur al 
met een kinderfuif! 
Dansen op de nieuwste hits, zich 
laten omtoveren tot een rasecht 
fuifbeest in ons echt beautysalon, 
een briefje schrijven naar het mooi-
ste meisje op de dansvloer, … het 
kan allemaal! 
Tot 11 februari!



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

Familie- 
nieuws
Overlijden:
Nadja Coppens (07/11/2016) 
  Schoonzus van juf Sabine P. 
  sportleerkracht
Marie-Thérèse Verhelst (17/11/16) 
  Overgrootmoeder van 
  Nora Vantieghem (2B)
Marie Van Bavel (18/11/16) 
  Overgrootmoeder van Lentel (2A) 
  en Bent (3KB) Van Haute

Huwelijken:
Mathieu Vantieghem en  
Elise Vanmeerhaeghe (04/11/16) 
  Ouders van Louise V. (2KB)
Zwarte Piet en Zwarte Miet    
  (4/12/16)

Geboorten:
Jake Vandamme (4/11/16) 
  Broertje van Hailey V. (3KA) en 
  Liam V. (1KA)
Matteo Pieters (16/11/16) 
  Broertje van Mathis P. (2-3KC)
Eaden Stalpaert (7/12/16) 
  Broertje van Liam Vanaken (2KB)
Senne Termote (8/12/16) 
  Kleinzoon van juf Katia (2B)
Abel Salembier (16/12/16) 
  Kleinzoon van juf Katia (2B)

Leerlingenraad
Na de nodige voorbereiding konden de leerlingen in de beuk op vrijdag 21 
oktober per klas een afgevaardigde kiezen voor de leerlingenraad. 
De raad bestaat nu uit 9 leerlingen, de directeur, de zorgcoördinator, een 
leerkracht uit het vierde leerjaar, een leerkracht uit het vijfde leerjaar en 
een leerkracht uit het zesde leerjaar. 
Het doel van onze leerlingenraad is er voor te zorgen dat het welbevinden 
van de leerlingen en de leerkrachten nog verhoogt. Elke leerling moet 
graag naar school komen en zich goed voelen op school. We vergader-
den intussen al 3 keer en er kwamen al heel wat goeie voorstellen ter 
sprake. 
We zorgden voor meer speelgoed op de kleine speelplaats, afspraken 
voor het gebruik van de pingpongtafel werden gemaakt, er kwam een uur-
werk op beide speelplaatsen, er werd een oproep gedaan om de school 
netjes te houden, respect voor de medemens werd besproken, … 
Na elke vergadering brengen de leden van de leerlingenraad hun klas-
makkers op de hoogte van wat er besproken werd. In elke klas staat er 
ook een map met de verslagen van de vergaderingen.

 ons op Kleuterspeelplaats
We waren er ons al even van bewust dat het al eens druk kan zijn op 
de speelplaats.  Ook op de kleuterspeelplaats.  Voor sommige kleuters 
maakt dit het naar school komen vaak extra moeilijk.  Daar wilden we dus 
zeker iets aan doen!  
Meester Jan is sinds dit schooljaar onze waarborgcoach.  Hij heeft jaren-
lange ervaring in het bijzonder onderwijs en komt die ervaring met ons 
delen.  Samen met meester Jan dachten we verder na over hoe we een 
rustig plekje konden creëren op een drukke speelplaats.  
Voor de uitvoering mochten we alweer beroep doen op de handige ouders 
van de werkgroep Klus en Co.  Eén vergadering en een werkzaterdag la-
ter, waren onze ideeën gerealiseerd!  Wij vinden het alvast erg geslaagd.  
We hopen op extra spelimpulsen en een veilig en rustig toevluchtsoord 
voor de kinderen die even nood hebben aan wat rust.


