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           Voor star
tende peuters 

voorzien we een eigen activit
eit…

waar is de kabouter
?

zaterdag27 april27 april

De klas zoals ze is...open van 10u tot 12u.

En nog zoveel meer.

Start je straks in het
 eerste leerjaar?

De kinderen van het derde kleuter 

(kandidaten voor het eerste leerjaar) 

Een vraagje... ?
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Kalender
maart 2019
01/03: Carnavalsstoet
04/03: Begin krokusvakantie
09/03: Open klasmoment voor 
 startende peuters
15/03: Pedagogische studiedag 
 (opvang mogelijk)
25/03: Paasontbijt kleuters
26/03: Paasontbijt kleuters
26/03: Infoavond de Lork
27/03: Badmintoninstuif 
 3de - 4de lj.

april 2019
1-5/04: KA1 internationaal  
 project Lissabon
04/04: Kinderboerderij  
 op school
08/04: Begin paasvakantie
20/04: Open klasmoment voor 
 startende peuters
25/04: Kleuters & techniek
26/04: Lager & techniek
27/04: Openschool
29/04:  1ste lj. naar de Lork
30/04: 1ste lj. naar de Lork
30/04: Uitstap 5de lj.

25 en 30 jaar dienst
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie werden zes personeelsleden die 25 jaar en 35 jaar in de berk en de beuk 
werken in de bloemetjes gezet. Kleuterjuf Els Vanassche (25 jaar), juffen van het lager onderwijs Christine Dooms 
(35 jaar) en Vera Archie (35 jaar), turnjuffen Sabine Pollet (25 jaar) en Katrien Nys (35 jaar) en directeur Olivier 
Vlieghe (25 jaar) kregen een geschenk van de schoolbesturen en collega’s. 

Auxilia
Kerstmarkt, warme week,… Tijdens die periode komt vaak het beste in 
een mens naar boven. Ook hier, in de berk & de beuk. Samen met de 
kinderen groeide opnieuw de vraag om iets te doen voor het goede doel. 
Ouders en kinderen konden hun zegje doen bij de keuze van het goede 
doel. Uiteindelijk kwam Auxila als eerste uit de bevraging.
Auxilia vzw (reeds actief in de berk en de beuk) is een organisatie van 
vrijwillige lesgevers. Ze staan klaar voor kinderen, jongeren en volwas-
senen die extra hulp zoeken om iets te leren en die te maken hebben 
met kansarmoede. Door hun persoonlijke benadering bereiken ze soms 
mensen die anders nooit hulp zouden krijgen. Niet elke bijles leidt per 
se naar diploma’s of getuigschriften. De lessen kunnen ook iemand uit 
een sociaal isolement halen, zelfverzekerder en assertiever maken, of 
iemand een hoger gevoel van eigenwaarde geven. Kortom: zij bevorde-
ren het welzijn van onze leerlingen en willen hen vooral sterker in het 
leven helpen staan.
Iedereen ging aan de slag:
- In de beuk werd het ondernemingstalent van de kinderen aangespro- 
 ken terwijl er in de berk overal koekjesgeur in de klassen hing.
- Een “muntjesbuis” kreeg een plaats in de inkom van de berk.
Dit alles bracht ongeveer 500 euro op (kinderactie 397 euro + muntjes-
buis 98,53 euro). Met de opbrengst van de kerstmarkt verdubbelden we 
dit bedrag.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie waren we dan ook fier een cheque van 
1000 euro te schenken aan Auxilia. Beste mensen van Auxilia: “Doe 
zo verder met jullie schitterend werk!!”
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Logo voor wandelpool
Logo voor wandelpool ontworpen door kinderen uit de beuk.
De wandelpool blijft een groot suc-
ces. Zelfs als het regent, sneeuwt 
of hard waait, wandelen dagelijks 
50 kinderen of meer mee van op 
3 verschillende vertrekpunten in 
Deerlijk: de parking aan frituur De 
Barakke in de Harelbekestraat, de 
parking van spiegelfabriek Deknudt 
in de Kasteelstraat en het pleintje 
Heerlijkheid in de Sint-Pietersabdij-
straat.
De vrijwillige begeleiders wilden graag herkenbaarder als ‘wandelpool’ 
naar school kunnen stappen. Dus werd er geopteerd om een logo te ont-
werpen dat op de fluojassen van de begeleiders kan komen.  De hulp van 
alle kinderen van de beuk werd ingeschakeld. Ze kregen de vraag om hun 
ideeën voor een logo op papier te zetten. Een 30-tal kinderen ging daarop 
in. Met veel creativiteit, originaliteit en gevoel voor kleur ontwierpen ze 
verschillende logo’s.
Op maandag 11 februari maakten we tijdens een spannend momentje 
bekend aan alle ontwerpers dat we gekozen hadden voor het logo van 
Yiezha uit 4C. We vonden in haar ontwerp subtiele, maar belangrijke ver-
wijzingen naar het wandelen (de D wordt een schoen) en het samenzijn 
(de OO’s stellen kinderen voor). Daarmee zette ze meteen de belangrijk-
ste waarden van de wandelpool in de verf. We wandelen immers om de 
schoolomgeving verkeersveiliger te maken én dat brengt kinderen en hun 
ouders samen.
We konden ook Seraphine uit 5A gelukkig maken. Zij bedacht de slogan 
‘Gezellige boel bij de wandelpool’. Samen met Ine Tanghe die het logo en 
de slogan grafisch bewerkte, kregen Seraphine en Yiezha een Deerlijk-
bon als bedanking.
Wil je ook graag meewandelen met de wandelpool? Dat kan! Je helpt de 
schoolomgeving veiliger maken én het is leuk en gezond om samen naar 
school te stappen. Elke ochtend verzamelen we tussen 7u50 en 8u op de 
3 vertrekplaatsen. Om 8u vertrekken we naar school. Wil je graag meer 
info? Neem dan gerust contact op met Muriël Derycke (0473 40 60 97).

Iedereen 
leest...
De jeugdboekenmaand  met als 
thema “Vriendschap” loopt van 
1 tot 31 maart.
Zo zijn er: goede vrienden, beste 
vrienden, verloren en vergeten 
vrienden, vrienden van op school, 
vrienden van de voetbalclub, vrien-
den die familie zijn, oude vrien-
den, nieuwe vrienden, voorlopig 
onbekende vrienden, onzichtbare 
vrienden, boekenvrienden, dieren-
vrienden, Facebookvrienden, verre 
vrienden, vrienden voor heel even 
en vrienden voor altijd...

De chocoladeberen  
komen al even  

piepen!
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Ook dit schooljaar nemen wij met onze scholengemeenschap weer deel 
aan cursussen in Europa. Ons project ‘Living, learning and evaluating on 
a diverse, respectful and creative way’ werd door de jury goedgekeurd. 
Onze eerste cursus gaat door van 24 februari tot en met 3 maart in IJs-
land en gaat onder andere over breed evalueren. Vanuit onze scholen 
zullen directeurs Chris en Olivier samen met juf Mieke Bruyneel deelne-
men aan de cursus. Er gaan ook directeurs en leerkrachten mee vanuit 
de Kim, de Sam, de Belgiek, Kachtem en Vichte. We hopen op boeiende 
en leerrijke dagen!

KA1 internationaal project 
in IJsland... 

Familie- 
nieuws
Overlijden:
Simonne Vandenbussche  
  (02/12/18) 
  overgrootmoeder van  
  Robbe V. (5A)
Maria Naessens (11/12/18) 
  schoonmoeder van juf Vera A.
Simonne Vandeputte (02/01/19) 
  overgrootmoeder van  
  Robbe V. (5A)
Carine Taelman (06/01/19) 
  grootmoeder van  
  Fran Demunck (6A)
Andrea Putman (05/02/19) 
  overgrootmoeder van  
  Nand D. (3C),  Mon D. (1C),  
  Raf D. (3KA), Sem C. (3C)  
  en Joppe C. (5C)
Marcellini Van Belleghem  
  (07/02/19) 
  moeder van Carine Devooght  
  (refter- en buspersoneel)
Annie Broeckaert (12/02/19) 
  grootmoeder van Febe C. (5C)
Robert Mahieu (17/02/19) 
  overgrootvader van  
  Oona L. (1KB), Ylias L. (3KA),  
  Liam L. (2B) en Gaëtano D. (6C)

Geboorten:
Kyan Vlaeminck (15/01/19) 
  broertje van Inoa (1KA)
Bedria Alimuz Mesud (05/02/19) 
  zusje van Bushara (4B),  
  Nadia (1A) en Sofiya (1PA)

Huwelijken:
Pieter Veys en Eline Ryckebosch 
  (02/02/19) 
  ouders van Anouk (2-3 KC)  
  en Axl (3A)

 ons op 

Bezoek 
in de  
Vlinderklas...
De “echte dokter kwam op bezoek 
in de Vlinderklas. Dankjewel 
dokter Ann en dokter Phyline voor 
de leuke momenten. Vanaf nu zijn 
wij niet meer bang voor een 
spuitje.

Veilig verkeer, een werkgroep van de Ouderraad  
van de centrumscholen,  

nodigt jullie warm uit voor het jaarlijkse

op  ZONDAG 5 MEI 2019  
in de berk, Sint-Rochusstraat

 
Zet de fietsen alvast in orde  

en smeer je kuiten!


