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Schoolkrant

 ons op 

Kalender
januari 2020
04/01 Open klasmoment 
 voor startende peuters
16/01 Alles met de bal  
 3de lj.
21/01 Infoavond ouders 
 startende peuters
23/01 Schooltoneel 
 1ste, 2de en 3de lj.
 Ouderavond 
 eerste communie

29/01 Pedagogische  
 studiedag

februari 2020
01/02 Open klasmoment 
 voor startende peuters
04/02 Infoavond  
 schoolrijpheid
11/02 Schooltoneel 
 5de en 6de lj.
13/02 Infoavond 6de lj.
15/02 Spellennamiddag
16/02 Instapviering  
 eerste communie
21/02 Carnavalsstoet 
 aansluitend bar  
 met muziek
29/02 Openklasmoment 
 startende peuters

&Fijne feestdagen
     gelukkig 2020
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Internationaal project  
‘Future preparation using ICT innovation’... 
Ook dit schooljaar haalden we via 
Erasmus+ en Epos opnieuw een 
Europees project binnen.

We willen ons verder verdiepen in 
nieuwe trends rond ICT. Daarnaast 
willen we ook weten en leren hoe 
leerkrachten en directies in andere 
landen van Europa omgaan met 
ICT.

Het project bestaat uit 3 luiken:
In Valencia (Spanje) volgden we 
de cursus ‘ICT for teaching and  
learning’, een cursus die ons prak-
tische ideeën geeft over hoe we 
technologieën kunnen integreren 
in bestaande lessen. Deze cursus 
ging door in oktober (met directeur 
Olivier en 3 collega’s uit de scho-
lengemeenschap) en november 
(met directeur Chris en 3 collega’s 
uit de scholengemeenschap).

In Firenze (Italië) zullen directeur 
Olivier en meester Philip samen 
met 2 collega’s uit de scholenge-
meenschap de cursus ‘Tablets 
and smartphones: using mobile 
devices as educational tools’ vol-
gen. Een cursus die  nieuwe moge-
lijkheden rond gebruik van tablets 
en smartphones in de scholen zal 
toelichten. Deze cursus gaat door 
in maart 2020.

In Puerto de la cruz (Tenerife) zullen 
juf Elke en juf Sabine samen met 
4 collega’s uit de scholengemeen-
schap een cursus ‘Digital marke-
ting strategy’ volgen. Een cursus 

die handelt over het belang van 
websites en sociale media. Deze 
cursus gaat door in mei 2020.

Directeur Chris maakte volgend 
reisverslag over Valencia:
Met 4 vertegenwoordigers vanuit 
de scholengemeenschap Dolms / 
Kadanz namen we deel aan een 
internationale cursus in Valencia.

Op zondag was er nog geen cur-
sus, dus besloten we de stad Va-
lencia te verkennen.

Na een korte voorstellingsronde 
trok de cursus zich maandag op 
gang.

Doorheen de week beseften we dat 
het onderwijs in Vlaanderen geen 
schaamrood op de wangen moet 
hebben.

In de cursus stak heel wat herha-
ling voor ons.

Het was fijn om in het tweede deel 
van de week bruikbare tools te le-
ren kennen om lessen attractiever 
te maken dank zij de computer.

Duidelijke visuele opdrachten ge-
koppeld aan snelle evaluatie zijn 
dingen die we zeker kunnen ge-
bruiken.

Een getuigenis van een leerkracht 
die zijn volledig lesprogramma af-
werkte in “Harry potter stijl” was er 
dan misschien net weer over.

We onthouden wel dat je met ‘Ga-
mification’ (= leren door te spelen 
met ICT de motivatie van de kinde-
ren enorm kan verhogen. 

De laatste dag werden we dan 
ondergedompeld in Google drive, 
google documents en google pre-
sentations.

Digitale platforms die zeer geschikt 
zijn om info te delen.

Even samengevat... Het was een 
cursus met heel wat herhaling maar 
ook nieuwe, leuke ideeën in een 
mooie Spaanse stad, Valencia.
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Blauwe  
drijvende 
lucht...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luna Vanhoutte uit klas 6B won 
een belangrijke fotowedstrijd van 
National Geographic. 

In het totaal deden er 3000 jonge-
ren uit Nederland en België mee.

Luna: “Ik zat al heel lang met het 
idee voor die foto in mijn hoofd. 
Ik wou de wolken in een regenton 
vangen. De wedstrijd was heel 
spannend en ik was dan ook heel 
blij toen ik als winnaar uit de bus 
kwam. 

Ik hoop nog heel veel mooie foto’s 
te kunnen maken.”

De ouderraad organiseert:

zaterdag 15 februari ‘20  
vanaf 15 uur in de beuk:

een spellennamiddag met 
            pannenkoekenfestijn 
                                                            ism

Zorg dat je erbij bent!                 Houd deze datum dus zeker vrij!

Juf Monique had een droom...
Op een dag kwam juf Monique op school aan en zei dat ze een leuke 
droom had. ‘Ik droom al een tijdje van een musical hier op school. Zou het 
niet leuk zijn om iets in die zin te organiseren voor de warmste week?’ 
Wij vonden dit een schitterend idee en dus begonnen we deze droom 
waar te maken.
Juf Monique repeteerde met het schoolkoortje ‘de muziekboom’, en  
enkele collega’s zorgden voor de rest. 
Op vrijdag 13 december was het dan zover. Tijd om dromen waar te 
maken! Het was een fantastisch optreden. We hebben heel wat euro’s 
ingezameld voor de warmste week! Op maandag 23 december organi-
seert de Wandelpool een staptocht met een hele bende enthousiaste kids 
en ouders naar het Warme Kortrijk om zo onze steun van 2.800 euro  
(wandelpool en kerstconcert) bij te dragen aan onze twee goede doelen 
van eigen kweek: Bokkeslot en Effen Weg.
Bedankt aan alle helpers en alle aanwezigen om deze droom te helpen 
waar maken en de warmste week te steunen!
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Familienieuws...
Overlijdens:
Roland Deroo (7/10/19) 
  Opa van Chayenne (6C) en 
  Mauro V. (1KPA) 
José Nolf (30/10/19) 
  Opa van Xander N. (2C)
Gaby Vlieghe (31/10/19) 
  Vader van Olivier Vlieghe  
  (directeur), schoonvader van  
  Elke Vercruyce (ICT-coördinator) 
  en opa van Remi (4A), 
  Louis V. (3KB) en juf Emmeline M.
Maria Duponcheel (07/11/19) 
  Overgrootmoeder van Louise 
  (2C) en Marie T. (2-3KC)
Helena Allegaert (10/11/19) 
  Overgrootmoeder van  
  Milo V. (2B)
Maria Helena Markey (12/11/19) 
  Overgrootmoeder van Elena (4A)  
  en Léon W. (3B) 

Jos Ulburghs (16/11/19) 
  Stiefopa van Izza (5A), Otto (4C) 
  en Ibbo R. (3C) 
Martha Vandaele (17/10/19) 
Overgrootmoeder van Liam (3B),  
  Ylias (1B) en Oona L. (2-3KC)
Maria Vandaele (23/11/19) 
  Overgrootmoeder van Lena T. 
  (2-3KC) 
Lucien Kerkhof (26/11/19) 
  Overgrootvader van Stef (6A),  
  Manu (4C) en Mila D. (2A) 
Veerle Desloover (28/11/19) 
  Grootmoeder van Kate (3A)  
  en Lotte D. (6C)
Jeanette Vandewalle (28/11/19) 
  Overgrootmoeder van  
  Remi R.   (2-3KC) 

Francine Tange (1/12/19) 
  Schoonmoeder van Juf Leen  
  (3B)
Agnes De Moor (07/12/19) 
  Overgrootmoeder van Julia (5C) 
  en Omer (1B)

Geboorten:
Noé Lapierre (6/10/19) 
  Broertje van Lio (2-1KA)
Daniel Paturashvili (24/11/19) 
  Broertje van Gabriel (2-1KA)
Lucie Vanysacker (5/10/19) 
  Zusje van Julot (1B) en Obe (3A)

School- 
filmpje...
‘Preus’ op ons schoolfilmpje!
Het idee om de berk en de beuk 
kort voor te stellen in een filmpje, 
leefde al een tijdje.
Samen met team imago van de ou-
derraad werd het idee omgezet in 
realiteit!
Ergens halverwege november ging 
ons schoolfilmpje online!
We kregen al heel veel leuke reac-
ties, felicitaties, …
Graag zeggen wij nog eens harte-
lijk dank je wel aan de werkgroep!
Filmpje nog niet 
gezien?
Check het gerust 
op onze website 
of op onze face-
bookpagina!

Carnaval wordt dit jaar  
één groot feest!

Vrijdag 21 februari 2019  vanaf 13.45 uur
De school viert carnaval door de straten van DEERLIJK:
Hoogstraat (ingang “de berk”) 
- Com. Ameyestraat - Harelbe-
kestraat -  Ververijstraat - Dam-
meke (rusthuis) - R. Declercqstraat 
- Schoolstraat - Nieuwstraat
U komt toch ook? 
Na de jaarlijkse stoet kunnen 
mama, papa, oma en opa,... zich 
opwarmen met een koffie, een 
warme chocolademelk of ge-
woon nagenieten aan de bar, ter-
wijl de kinderen zich warm dan-
sen op de beats van de leukste  
carnavalhits! 
Om de buikjes te vullen, worden er popcorn en poffertjes voorzien.  
Dat wordt smullen! Allemaal welkom!
Meer info volgt...

Save the date: schoolfeest 5 - 6 - 7 juni 2020


