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Kalender
maart 2017
04/03 Instapmoment peuter
07/03 Koffi  emoment berk
15/03 Minivoetbal 
 3de lj en 4de lj
27-31/03 Sportklassen 3de lj
29/03 Dans en turnen 
 1ste tem 4de lj

april 2017
03/04 Start Paasvakantie
15/04 Instapmoment peuter
20/04 Schoolreis 3de kl
22/04 Open school voor
 peuter, 1ste kl en
 1ste lj
26/04 Estafetteloop
 1ste tem 6de lj
27/04 Koffi  emoment berk
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Kalender

Schoolkrant

Start je straks in het eerste leerjaar?
Start je straks in de peuterklas?

“De klas zoals ze is ...” 
                                        op zaterdag 22 april 2017

De peuterklas:
De deuren staan open van 10.00 tot 12.00 uur.
Een vraagje...?
De juff en geven graag een antwoord.

Andere nieuwsgierigen zijn natuurlijk ook welkom in de berk, Hoogstraat 41, Deerlijk
056 70 31 92,  de.berk@deerlijk.be

Waarom is er krokusvakantie?
Wel hij is het eerste knolletje
die je tuin siert.
Hij is een pracht voor het oog 
die in groep weelderig tiert.

Rond februari steekt hij zijn kop uit 
zijn jas, die kwam deze winter van 
pas.
Zijn moeder heeft hem voortgedre-
ven en hij is blijven zweven.

Een krokus heeft een positieve 
ingesteldheid.

Hij is de leider van het komend 
seizoen. 
In zijn eenvoud en bescheiden-
heid, leidt hij ons zachtjes naar 
gezelligheid.

Een mooi tapijt met krokussen is 
een wonder.
In een bos glimmen de mooie 
kleuren in de voorjaarszon.
Laat de krokus toe in uw tuin tus-
sen groene planten.
Hij verrijkt uw tuin en verwarmt uw 
hart.

Het eerste leerjaar:
De kinderen van het derde kleuter (kandidaten 
voor het eerste leerjaar) en hun ouders worden 
stipt om 9.30 uur verwacht.
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Internationaal project 
Finnish lessons - Joensuu, Finland.
Op zaterdag 21 januari vertrokken wij, directeur Olivier  en zorgcoördina-
tor Philip samen met collega’s van Deerlijk, Vichte en Kachtem richting 
Joensuu in Finland voor deel 2 van ons Erasmus+ project. Joensuu ligt in 
het oosten van Finland op 85 kilometer van de Russische grens. 
We waren daar niet alleen, samen met collega’s uit Estland, Portugal, 
Spanje, Nederland, Frankrijk, Roemenië, Cyprus, Kroatië en België 
vormden we een goeie groep van 53 nieuwsgierigen. De voertaal was 
Engels. 
Tijdens ons zesdaags verblijf leerden we heel wat over het onderwijs 
en het onderwijssysteem in Finland. We bezochten lagere scholen, een 
middelbare technische school, een school voor toerisme en nog veel 
meer. We kregen cursussen over verschillende onderwerpen, volgden 
workshops, discussieerden met collega’s. Het verschil in onderwijsstijl, 
de band tussen leerkracht en leerling, het digitale aspect en de infrastruc-
tuur waren zaken die wij zinvol vonden om te zien en die wij meebrachten 
om verder over na te denken. We mochten ook een stukje genieten van 
de natuur, de stad en het ijskoude vriesweer. 
Op donderdag 26 januari landden we rond 22 uur moe maar voldaan 
terug in Zaventem. 
Straks, in mei, volgt deel 3 van dit project. Dan gaan directeur Chris en 
zorgcoördinator Céline samen met collega’s van andere scholen naar 
Portugal.

Meer info kan je terugvinden op onze speciaal ontworpen website www.
dolms.be.
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In de kijker...

Rond 10.30 uur zie je ze één voor 
één op school toekomen…
Jassen worden keukenschorten. 
Op de tafels komen kleurrijke wa-
terbekers. Het buffet wordt voorbe-
reid. 
Om 11.00 uur wordt er eventjes ge-
pauzeerd met een tasje soep om er 
straks tegenaan te gaan. 
Tussen 11.30 en 12.30 uur krijgen 
zo’n 350 kinderen in de centrum-
scholen hun warme maaltijd. 150 
kinderen die een voorkeur geven 
aan een broodmaaltijd krijgen ook 
hun plaatsje in de eetzaal. 
Eens alle kinderen terug op de 
speelplaats zijn, zit de job er nog 
niet op. Een grote afwas staat nog 
te wachten. Ook tafels en vloer vra-
gen naar een poetsbeurt. 
Om 14.00 uur zit iedereen tevreden 
aan tafel met een welverdiende kof-
fie. Het is terug goed geweest!
Dankjewel  
dames van de eetzaal!
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De jeugdboekenmaand...
De jeugdboekenmaand komt er weer aan van 1 tot 31 maart 2017!
Thema MVX - Je bent wie je bent.
MVX gaat over jongens en meisjes. 
Maar het wil hen niet lijnrecht te-
genover elkaar zetten. Het wil hen 
doen bewegen. Kriskras en door 
elkaar.
MVX gaat over rollenpatronen in 
kinderboeken. Is de held altijd een 
jongen? Wie past er op de klein-
tjes? Wie is de baas? Wie knikt en 
luistert? En wie niet?
MVX wil weten wat lezen doet terwijl je groeit en uitzoekt hoe de wereld 
in elkaar zit.
MVX  gaat over namen noemen. Hoe zou je graag heten? Jongen? Meis-
je? Ontdekker? Streepjessokken-fan? Hoe wil je dat anderen je noemen? 
Want als je een naam hebt, dan besta je. 
MVX gaat over boodschappen die je niet in een supermarkt doet. Het 
gaat over de boodschappen die in een kinderboek zitten. Het gaat over de 
onuitgesproken opvattingen die bepalen hoe je jezelf ziet en hoe je naar 
de ander kijkt.
MVX gaat over àlle kinderen àlle kansen van de wereld geven, om zichzelf 
tegen te komen in een boek, in een zin, in een personage, in een tekening 
en hier moed en kracht uit halen, zodat elk kind zichzelf kan vinden en 
zichzelf kan zijn, in een wereld die uit acht miljard verschillende mensen 
-en uit minstens evenveel verhalen- bestaat.
MVX gaat over JOU! Wie je bent en wie je zou kunnen zijn.
Alvast heel veel leesplezier!

Sportklassen 3de leerjaar...
De laatste week van maart vertrekken wij met onze derdes weer op sport-
klassen. Met sportkledij en picknick trekken we elke dag naar Waregem. 
Afwisselend is er sport en les. Heel wat nieuwe sporten leren we daar 
kennen: multigoal, new games, poull-bal... Natuurlijk gaan we ook zwem-
men. 
Leren samenwerken, samen spelen en sporten, fair play en doorzettings-
vermogen zijn belangrijke attitudes die in deze sportweek volop aan bod 
komen.
Laat de sportweek maar komen!  
De juffen en meester van het 3de leerjaar.

Proficiat!
Mattijs Soetaert  
Sportjongere 2016
Elk jaar wordt in Deerlijk een sport-
vrouw, sportman en sportjongere 
verkozen. In december mocht 
Mattijs deze laatste trofee in ont-
vangst nemen. 
De trofee werd hem toegekend om-
wille van zijn uitzonderlijke presta-
ties van het voorbije seizoen. Onze 
veldrijder uit 4A reed 26 wedstrijden 
en 21 daarvan heeft hij gewonnen. 
Mattijs behaalde de Vlaamse, Bel-
gische en Europese kampioenen-
trui en werd ook eindwinnaar in het 
LRC – veldcriterium (Landelijke 
Renners en Crossers)
Mattijs heeft naast de schooluren 
een rijk gevulde agenda. Een mooi 
voorbeeld van  “een gezonde geest 
in een gezond lichaam”.

 ons op 

De chocolade- 
beren  

komen er bijna 
aan!
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Familie- 
nieuws
Overlijden:
André Crevits (06/01/17) 
  Overgrootmoeder van  
  Céline G. (4C)
Evelyne Putman (18/01/17) 
  Oma van Ilyana G. (1KPC), 
  Enora V. (1KPC) en Louise C. (1B)
Henriette Varasse (22/01/17) 
  Overgrootmoeder van Fay B. (2B) 
Lnianej Kazimiery (26/01/17) 
  Oma van Wiktoria K. (4A) en  
  Zuzanna K. (1C)
Margarita Deprez (03/02/17) 
  Overgrootmoeder van 
  Gaëtano D. (4C), Ylias L. (1KA) 
  en Liam L. (2-3KC)
Jan Lefebvre (11/02/17) 
  Opa van Delphine L. (1B)
Oma Mia (15/02/17) 
  Overgrootmoeder van Alies B. (4A)

Geboorten:
Aza Scherpereel (24/12/16) 
  zusje van Emma (1KPA)
Suzanne Vanhoucke (12/01/17) 
  zusje van Louise (1KPB) en  
  Juliette (2KA)
Emma Adam (05/02/17) 
  zusje van Amber (1KPB)

35 jaar trouwe dienst...
Juf Annie Vandendriessche, 35 jaar trouwe dienst 
dat verdient een …
Als we juf Annie moeten typeren denken we aan 
een stille harde werker, steeds denkend hoe ze 
de kinderen het best kan begeleiden. Op en top 
professioneel. Voor de collega’s is juf Annie een 
steunpilaar. Je kan er steeds terecht met een 
vraag, een probleem…  Juf Annie, dank voor je 
grote inzet en fijn dat je in ons team zit!
Ook meester Geert heeft 35 jaar dienst op de teller 
staan!
Dank je wel voor de goeie zorgen die jij steeds 
hebt voor onze leerlingen.
Dank je wel voor je humor, die steeds voor le-
ven in de brouwerij zorgt.
Dank je wel voor nog zo veel andere dingen! 
Proficiat!

Beste ouders,
Af en toe komt er een kind bin-
nen met een “ongelukje”.  
Het is altijd leuk als we de jongen 
of het meisje kunnen helpen.  
Probleem echter is dat niet alle 
gebruikte kledij terug komt. 
Daarom deze oproep: heb je 
thuis kledij die te klein geworden 
is, maar nog bruikbaar... we kun-
nen dit nog een 2de leven ge-
ven.
We denken aan onderbroekjes, 
sokjes, lange broeken, (winter)
jas…

Bedankt juf Jane...
Na een rijkgevulde carrière nemen we straks af-
scheid van juf Jane.
We gaan dit met pijn in het hart doen. Onze juf 
van het vijfde leerjaar zullen wij allemaal missen! 
Haar zachtheid, stiptheid, correctheid, flexibiliteit 
en collegialiteit zullen we nooit vergeten. 
Juf Jane, dank je wel voor de vele mooie momenten. Dank je wel voor je 
jarenlange inzet voor de berk en de beuk. Vanaf de paasvakantie begint 
voor jou de grote vakantie.
Geniet van je familie, in het bijzonder van je kleinkinderen! Maak nu maar 
alle nog niet vervulde dromen waar! Reizen, genieten van kleine dingen, 
rust, plezier... we gunnen het je van harte! En als je in Deerlijk bent, weet 
dat je altijd welkom bent in de beuk en de berk! 
Geniet van je pensioen!

Zomerklasje...
Op 1 februari gingen de 

deuren van ons zomer-
klasje open. 
Vol plezier stapten onze 
peuters binnen. 
Ze leerden onze Jules kennen en werden met-

een dikke vrienden. 
 Ze staan al te popelen om nieuwe vriendjes te leren 
kennen na de krokusvakantie. 


