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Schoolkrant
Veilig verkeer, een werkgroep van de Ouderraad van de Centrumscholen, 

nodigt jullie warm uit voor het jaarlijkse

op  ZONDAG 7 MEI 2017 in de berk, Sint-Rochusstraat
 

Zet de fi etsen alvast in orde, 
smeer je kuiten in en verwacht je aan:

een heerlijk gezond ontbijt ... 
een leuke fi etstocht ... 
spannende opdrachten onderweg ... 
fantastisch weer ...  
ambiance ... 
een lekker aperitiefje ... 
fi jn gezelschap ...    

Tot 7 mei! 
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Klooster + Tuin = Kloostertuin 
De zorg voor alle kinderen van onze school is en blijft een prioriteit. Blijven zoeken hoe we de aanpak kunnen 
verbeteren, een voortdurende opdracht.
We merkten dat de jongste kleuters, op drukke momenten, wat verloren liepen tussen de oudere kleuters. 
Bij onze beste buren, de zusters, ligt er een tuin die aansluit bij de kleuterafdeling. Ons probleem en de moge-
lijkheden bij de zusters brachten ons samen. Eind vorig jaar kregen we van het hoofdklooster, gesteund door 
de nog twee aanwezige zusters van Deerlijk, groen licht om de kloostertuin om te bouwen tot een volwaardige 
speelplaats.
Een grote dank je wel aan de zustergemeenschap en een leuke uitdaging voor onze werkgroep “pimp de 
speelplaats”..

23 juni 2017
Beste leerlingen en ouders van 
het zesde leerjaar, hou deze 
vrijdagavond alvast vrij!
Diploma-uitreiking en
afscheidsreceptie zesde leer-
jaar in de beuk. 
Uitnodiging 
volgt nog.

Chocoladeberenactie...
Chocoladebeertjes bestellen kan nog tot woensdag 3 mei.
De beertjes worden meegegeven  
op dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei.
De kleuterjuff en danken jullie alvast 
voor de steun.

Gesponsord door :
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Wie lost de rebus op?

Kalender
mei 2017
01/05 Dag van de arbeid 
03/05 Gevechtssporten 
 4de lj t.e.m. 6de lj 
07/05 Vélo-ontbijt 
10-12/05 Kamp 6de lj 
13/05 Lentefeest 
18/05 Schoolreis 2de lj 
23/05 Schoolreis 5de lj 
24/05 Bokkeslot 1ste kl 
25/05 O.-L.-H.-Hemelvaart 
 Eerste communie 
27/05 Instapmoment peuter 
 Vormsel

juni 2017
01-02/06 De Lork 1ste lj 
05/06 Pinkstermaandag 
07/06 Vaardigheidscircuit 
 1ste lj en 2de lj 
23/06 Afscheidsreceptie 
 en diplomering 6de lj 
27/06 Schoolreis 6de lj 
29/06 Frietjesdag 
30/06 Einde schooljaar 
 11.40 uur

Juf Viviane in “Klasse”...
Het onderwijsblad “Klasse” organiseert elk jaar de verkiezing “Leraar van 
het jaar”. Zij vroegen aan Niels Destadsbader wie op hem een onvergete-
lijke indruk heeft gemaakt. Dit verscheen op de achterkant van “Klasse”.
Leuk toch voor onze school en voor “onze” juf Viviane!

Fluohesje
Ook al wordt het lente en wordt het mooier weer, toch blijft een fluohesje dragen verplicht voor alle kinderen 
van de berk en de beuk. Mogen wij ook vragen dat de fietsen perfect in orde zijn? 
Goeie remmen, juist opgepompte banden, reflectoren, een goede bel en duidelijke verlichting zijn geen  
overbodige luxe. Het dragen van een fietshelm is nog niet verplicht maar wel aan te raden. 
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Carine 
in de kijker...

Elke morgen staat ze om 7.15 uur 
klaar op de stoep, wachtend op de 
schoolbus.
Ze heeft het privilege om steeds als 
eerste te mogen opstappen. 

Vanaf dan neemt ze haar verant-
woordelijke taak serieus. Zo’n 25 
buskinderen dienen veilig en wel 
naar school gebracht worden. 

Ze ziet humeurige, slaperige en 
vrolijke kinderen opstappen. Voor 
haar is iedereen gelijk. 

Met een vriendelijke goeie morgen 
starten de kinderen aan hun nieu-
we schooldag. 

Om 8.15 uur zijn alle kinderen op 
school. 

Vanaf 15.30 uur zie je haar terug 
toekomen op school. Een 35-tal 
kinderen wensen met de bus naar 
huis te gaan. 

Ze begeleidt opnieuw de kinderen 
met veel zorg naar hun thuishaven.  
Eens aan de voordeur afgezet en 
nog een zwaaitje, gaat ze verder 
naar de volgende stopplaats. 

Dankjewel Carine voor de dage-
lijkse begeleiding van de vele 
buskinderen. 
Dit verdient een pluimpje!  

Familie- 
nieuws
Overlijden:
Germaine Vandermeersch (15/12/16) 
  overgrootmoeder Mon S. (5C)

Elza Paula (11/02/17) 
  overgrootmoeder van Roxie (1B), 
  Conner en Lily S. (1KA)

Bernard Ockier (18/03/17) 
  opa van Casper (4B) en 
  Lucas  O. (6A) 

Marcella Vandenhende (21/03/17) 
  overgrootmoeder van  
  Alies (4A) en Klaas B. (2A)

Julien Delmeire (21/03/17) 
  grootnonkel van Dries V. (6A)

Eric Villers (23/03/17) 
  opa van Fenne (5A), Vic (3C) 
  en Nand V. (3A)

Georgette Declercq (25/03/17) 
  overgrootmoeder Colin B. (5C)

Michel Vandenabeele (28/03/17) 
  opa van Femke V. (3C)

Zuster Johanna (15/04/17) 
  zuster in klooster van Deerlijk

Esther Van Looy (17/04/17) 
  overgrootmoeder van Zita V. (3KB)

Geboorten:
Leonie Van Belle (15/02/17) 
  zusje van Enora (1KPC) en 
  Louise C. (1B)

Lars Duym (01/03/17) 
  broertje van Nyls B. (2-3KC)  
  en Jens B. (3KA)

Jean-Baptiste Vergauwe (10/03/17) 
  broertje van Anna-Luisa  (1KPB)

Mare Debuysere (13/04/17) 
  zusje van Nore (1KA)

Felicity en Aaricia Dujardin  
  (14/04/17) 
  zusjes van Jared (5C)

De lente  
in het land...
Tijd om te genieten van de planten 
en hun bloei.

Maar wat als je vindt dat er te wei-
nig groen is op de speelplaats?

Gelukkig is er dan een actieve 
werkgroep die de handen uit de 
mouwen steekt.

De eerste zaterdag was een dag 
van zwaar labeur. Klinkers en har-
de ondergrond moesten geruimd 
worden.

Een minimum aan contact met de 
aarde was een MUST!

De tweede zaterdag was een dag 
van ‘leidraden spannen’.  Gaten 
boren in een baksteen, ça va.  Ga-
ten boren in beton… brrrr.

De kroon op het werk was de aan-
plantdag. Heel wat klimmers von-
den hun plaatsje. Wingerd, druif, 
kiwi en klimop. Dit alles, aange-
vuld met veel groen, moet zorgen 
voor een rustgevend gevoel op de 
speelplaats.

We kijken er alvast naar uit!

 ons op 


