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Kalender
mei 2019
1/05 Dag van de arbeid
2/05 Schoolreis 3de kl
05/05 Veloontbijt
6-10/05 Sportklassen 3de lj
8/05 Estafetteloop
9/05 Beweegdag 1ste kl -  
 grootouders
11/05 Eerste communie
12/05 Moederdag
13/05 Algemene vergadering 
 O.R.
14/05 Alg. vergadering OR 
14/05 Boerderijbezoek 2de kl
16/05 Boerderijbezoek 2de kl
23/05 Sportdag 2 - 3de graad 
 Schoolreis 2de lj 
24/05 Schoolreis 5de lj
27-29/05  6de lj op kamp

juni 2019
1/06 Lentefeest / Vormsel 
 Open klasmoment  
 voor startende peuters
5/06 Vaardigheidscircuit  
 1ste - 2de lj 
21/06 Diplomeringsfeest  
 3de kl en 6de lj
24/06 Schoolreis 5de lj
25/06 Schoolreis 6de lj
26/06 Oudercontacten
27/06 Frietjesdag
29/06 11.40 uur einde  
 schooljaar  
 (opvang mogelijk)

Een fijne  

moederdag!

Mama is het woord 
waar het leven mee begint. 

Mama is het woord 
dat hoort bij ieder kind. 

Een woord om zacht te zeggen 
niet om luid te schreeuwen. 
Het hoeft niets uit te leggen 
en gaat door alle eeuwen. 

Mama is het woord 
waar de mensheid mee begint.
Mama is een ander woord voor 

liefde.

Toon Hermans
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Nieuwe outfit...
De mensen van de middagdienst, onderhoud, opvang,.. verzetten bergen werk en dit op de achtergrond. Ze ver-
dienen onze oprechte appreciatie. We zochten daarom een nuttig, praktisch geschenk. Zo kwamen we uit bij de 
nieuwe outfit. Een antracietgrijze schort met het logo van de berk en de beuk centraal. Hals verstelbaar, 2 voorzak-
ken en wasbaar op 60°. Kortom topkwaliteit! Dank je wel dames voor jullie GROTE inzet. . 

Cursus ‘Diversity in education’ in Lissabon, Portugal.
Na ‘assessment’ in IJsland is deze cursus in Portugal het tweede luik van ons internationaal project van dit  
schooljaar. Samen met 32 andere mensen uit België, Polen, Griekenland, Frankrijk, Bulgarije, Italië  
en Zweden volgden juf Leila, juf Elke en juf Kim deze cursus. Op zondag 31 maart begon  
hun avontuur in Zaventem. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 april leerden zij heel wat over diversiteit in  
de ‘University Aberta de Lisboa’. Daarnaast stonden ook verschillende bezoeken op het programma.  
Onder andere het bekende beeld Cristo Rei en een Sikh tempel werden bezocht. Telkens werd diversiteit  
vanuit een ander oogpunt bekeken. Tijdens een personeelsvergadering zullen onze 3 juffen verslag  
uitbrengen naar de collega’s. Daarna proberen we waardevolle nieuwe zaken rond diversiteit te implementeren 
op school. 

KA1 internationaal project in Lissabon
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Goed bezig  !

De donkere dagen zijn weer weg. Toch is het belangrijk dat het fluohesje 
gedragen wordt. We zien ook meer en meer jongeren met een fietshelm. 
Proficiat! Goed bezig! Fietshelmen zijn niet belachelijk, fietshelmen 
zijn veilig! Veilig is cool!! 

21 juni 2019
Beste leerlingen en ouders van 
het zesde leerjaar, hou deze 
vrijdagavond alvast vrij!

De diploma-uitreiking zesde 
leerjaar gaat door in d’Iefte, de 
afscheidsreceptie gaat door in 
de beuk. 

Uitnodiging  
volgt nog.

Ra, ra, ra...
Wat is het? 
Het is bruin, soms wit. Het smelt 
niet alleen in de zon maar ook in de 
mond. Het is topkwaliteit. Het zijn 
de… de… de… chocoladeberen!
Ook voor de kleuterjuffen breken er 
dus weer drukke tijden aan. 
Alle beren moeten op een rij gezet 
worden. Alle beren worden geor-
dend in een mooi bakje. 
En als kers op de taart, of liever op 
de chocolade: een heel mooi lintje 
omheen die lekkernij!

 ons op 

Meester 
Geert...
Op 1 mei namen we afscheid van 
meester Geert. Meester Geert was 
jarenlang onze leermeester Gods-
dienst. 
Meester Geert, bedankt voor de 
vele jaren dienst en de vele mooie 
momenten!
Geniet van uw pensioen en weet 
dat je altijd welkom bent in de berk 
en de beuk!
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Familie- 
nieuws...
Overlijden:
Nazaire Vandendriessche  
  (09/03/19) 
  vader van Juf Annie (2A)
Domenico Sarnataro (16/04/19) 
  grootvader van Thomas D. (5B)  
  Lise D. (3B)  
Leona Verrotte (24/04/19) 
  moeder van Juf Annie (2A)

Geboorten:
Otto Desmet (24/02/19) 
  kleinzoon van juf Ann (4A)
Maurice Meheus (18/03/19) 
  broertje van Jules (1KPA)
Milo Vanoverschelde (09/04/19) 
  broertje van Yaro (3KA)

Chantal...
Chantal, 1 september 1990 was je 
eerste “schooldag”.

Elke dag was je present in de refter 
van onze school. Je streefde ernaar 
dat geen enkel kind met een lege 
maag de rest van zijn dag moest 
verder zetten. Dankjewel voor je 29 
jaren inzet!

Geniet nu van een welverdiend 
pensioen!

Wie lost de rebus op?
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Technopolis op tournee...
Dit jaar gaat Technopolis op tournee door Vlaanderen. Ze brengen schit-
terende shows voor de leerlingen uit de basisschool. Ook in Deerlijk hiel-
den ze halt!
Dit heeft 2 voordelen, je hoeft geen dure busrit in te leggen om naar Tech-
nopolis te gaan en je leert heel wat bij over wetenschap op een aange-
name manier! 
De kleuters genoten van de show ‘speel met lucht’. Voor de kinderen van de berk ging de show over gassen. Voor 
de kinderen van de beuk was er een show over spelen met druk. Drie keer een voltreffer!

Velo ontbijt...
Op zondag 5 mei was er weer velo-
ontbijt! Een zeer gewaardeerde ac-
tiviteit van de ouderraad. 
De combinatie van een gezellig, 
gezond ontbijt met een fietstocht 
waarbij verkeersveiligheid speciale 
aandacht krijgt, zorgde er ook dit 
jaar voor dat meer dan 240 men-
sen deelnamen aan deze activiteit!
Dank je wel aan alle medewerkers 
en deelnemers! 


