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Schoolkrant
Kalender
november 2020
01/11 Allerheiligen

07/11 Open klasmoment  
 voor startende peuters

11/11 Wapenstilstand

16-17/11 De Lork: 2de lj.: 
 geannuleerd

december 2020
03/12 Sint op school

09/12  Oudercontacten 
 Sprinkhaanklas 
 (onder voorbehoud)

16/12 Oudercontacten 
 in de berk en de beuk 
 (onder voorbehoud)

21/12 Start kerstvakantie

De ouderraad...
 
Op donderdag 8 oktober vergaderde de ouderraad volledig corona-proof 
in de beuk.
Eerst was er een kort algemeen gedeelte waarin de directeurs allerlei 
schoolnieuwtjes brachten. Daarna riepen de voorzitters op om samen in 
de teams te brainstormen over hoe het schooljaar in moeilijke corona-
tijden kan verlopen. Wat kan de ouderraad organiseren, hoe gaan we te 
werk? Heel wat ideetjes passeerden de revue.
Team klus & co zal in de buitenlucht verder werken aan een nieuwe 
bergruimte op de kleuterspeelplaats. Het belooft iets sprookjesachtigs te 
worden!
Team imago denkt na over een corona-veilige vormingsavond (maar 
daar moeten de cijfers eerst beter voor worden), verfraaien van de gevels 
van de berk en nog verschillende andere boeiende zaken.
Team feest en team fit hebben er eveneens zin in. De gezinswandeling 
is voorlopig uitgesteld, maar van zodra het kan en mag, zal deze toch nog 
doorgaan. Verder denken beide teams ook verder na over de schoolfuif, 
eventueel eens een filmavond, een quiz, … Ook de fruitmama’s, -papa’s, 
-oma’s en -opa’s popelen om terug aan de slag te kunnen gaan.
Laat ons hopen dat dat vervelend beestje snel verslagen wordt…
De ouderraad was ook super blij om in deze moeilijke tijden 2 nieuwe 
gezichten te mogen verwelkomen!
Wie nog zin heeft om eens te komen piepen of direct aan te sluiten bij de 
ouderraad, kan dat zeker nog doen! Spring gerust eens binnen bij één 
van de directeurs!

Fijne herfstvakantie!

Hou het veilig.
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Verkeers- 
veiligheid... 
De dagen worden korter!
Met een fluohesje val je veel 
meer op in het verkeer! 
Hou het veilig, 
draag een fluohesje!

 

Zorg dat uw fietsverlichting 
goed werkt!

De fietshelm, 
een wijze beslissing!

 

Zorg dat de fiets 
altijd volledig in orde is!

Bij politiecontrole 
stellen we nog te vaak vast 
dat de fietsen van de kinderen 
niet helemaal in orde zijn.

ICT... 
En toen  was er plots de lock 
down...  Een periode van vele aan-
passingen maar ook van nieuwe 
ontdekkingen.
Als school waren we ervan over-
tuigd dat we op het vlak van ICT 
(met de IPad, de digitale borden, 
de computerklas,...) goed  “mee” 
waren.
En inderdaad... we mogen fier zijn 
op alles wat we reeds realiseerden.
We ontdekten echter dat we nog 
verdere stappen konden zetten:
digitaal posten van taken, opdrach-
ten klaar zetten in een virtuele 
klas, allemaal samen digitaal be-
zig zijn... Daarom namen we als 
school enkele toekomstgerichte 
beslissingen.
• We maakten een leerkracht 6 uur 

klasvrij om leerlingen én leer-
krachten te begeleiden in de digi-
tale wereld.

• We versterkten zowel in de berk 
als in de beuk het wifinetwerk.

• Er kwam een aankoop van 30 
Chromebooks (berk) met een 
plan  om dit uit te breiden met 
90 Chromebooks (begin januari) 
voor de beuk.

Voor beide scholen mogen we 
spreken over een gezamenlijke in-
vestering van ongeveer € 40000.
Een investering in het onderwijs 
van de toekomst.
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De wandelpool is...
- Samen met mijn vrienden en vriendinnen naar school: cool!
- Veiliger rond de schoolpoort want mama of papa hoeft niet met de auto  
  door het centrum: win-win!
- De dag beginnen met een wandeling: gezond!
- Sparen op de “wandelpool-stempelkaart”: spannend!

Twee jaar geleden deed de wandelpool z’n eerste voorzichtige stap-
jes. In een zotte bui droomden we dat jaar van 100 stappers! Dat had-
den we in mei, met een ontbijt als beloning! Zelfs Corona kreeg ons 
niet klein en ondertussen stappen we elke dag met ongeveer 100 kin-
deren van op 4 verschillende vertrekpunten in Deerlijk naar school.  
Waw! Dat is fantastisch! 

Voor de week van de mobiliteit kregen alle kinderen in school een stem-
pelkaart. Wie 20 stempels kon verzamelen kreeg een mooie attentie. 
De actie loopt nog verder tot alle attenties uitgedeeld zijn… 

Dikke merci aan al die vrijwillige ouders, oma’s en opa’s en gulle  
Deerlijknaren die hun tijd willen geven aan kinderen naar school bege-
leiden.

We zoeken nog versterking voor 
de begeleiding van de wandelpool 
vanaf het wijkspeelpleintje in de 
Heerlijkheid en vanaf de Kasteel-
straat. Geef gerust een seintje aan 
inkedeleeuw@telenet.be of neem 
een kijkje op Give A Day (https://
www.giveaday.be/nl-be/deerlijk/) 
het platform voor vrijwilligerswerk 
in Deerlijk.
Nieuwe stappers zijn altijd wel-
kom. Je vindt ons vanaf 7u50 op de 
volgende startplaatsen (zie plan) in 
Deerlijk en om 8u vertrekken we. 
Instappen onderweg kan ook. 

Tot gauw bij de wandelpool?
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De parabel van de blokfluit...
Er was eens een boom met zijn brede takken. 
Op zekere dag kwam er een man met een bijl langs. De boom was bang. 
Hij sneed de mooiste tak van de boom af en nam hem mee naar huis. Drie 
dagen later kwam de houthakker terug. De boom was bezorgd en dacht: 
‘Welke tak is nu aan de beurt ?’ Maar de man ging zitten aan de voet van 
de boom. Hij blies op een blokfluit die hij van de tak had gemaakt. De 
boom luisterde en werd blij. Hij verstond het lied: 
‘Hoor je mij? Herken je mij nog?’ 
Ik ben van jou, uit jouw hart gesneden. Ik zing nu voortaan mijn eigen lied, 
maar vergeten doe ik je niet. Ik leef en ik zing en ik dank het aan jou!’

Familienieuws...
Overlijden:
Francine Bossuyt (24/06/20) 
  overgrootmoeder van Kate (4A), 
  Remi (1A) en Diete (2C)
Lieven Vanhoucke (01/07/20) 
  opa van Louise (1B), Juliette (3B), 
  Suzanne (1KPC) en  
  Juf Anneke (ondersteuner)
Jan Deleersnijder (30/07/20) 
  opa van Diete (2C)
Stéphanie Vandebuerie (13/08/20) 
  mama van Maxim (4B) en  
  Thibe (2D)
Maria Debosschere (21/09/20) 
  overgrootmoeder van  
  Suzanne (5B) en Rosalie (2A)
Marie-Claire Duc (22/09/20) 
  schoonmoeder van  
  Juf Katrien (sportleerkracht)
Mariette Deklerck (02/10/20) 
  schoonmoeder van Martine V.  
  (onderhoud)
Bertrand Spleers (06/10/20) 
  opa van Brent (2C) en  
  Lennert (5C)
Hugo Marin (02/08/20) 
  opa van Juan Diego (6C)  
  en Juliette (3B)
Roger Avet (15/08/20) 
  overgrootvader van Julia (6C)  
  en Omer (2A)
Joël Veys (11/10/20) 
  pépé van Olivia (2-3KC) 
  en Jutta (3C)
Odette Dekimpe (13/10/20) 
  overgrootmoeder van Lionel (3B)

Schoolsport  
2020-2021... 
Elk schooljaar organiseert de sport-
dienst samen met de Deerlijkse 
scholen een naschools sportaan-
bod op woensdagnamiddag. 
We proberen voor elke graad een 
uitdagende kalender op te stellen. 
Deelnemen is gratis.  
Inschrijven kan je doen via je sport-
leerkracht op school.

Sportactiviteiten  
voor de volgende maanden
(onder voorbehoud - afhankelijk 
van de coronamaatregelen):

16/12/20 Kerstcircuit 
 1ste & 2de lj.
20/12/20 Kerstcorrida 
 1ste tem 6de lj.
13/01/21 Dans en turnen 
 1ste tem 4de lj.
03/02/21  Minivoetbal 
 3de lj. & 4de lj.
10/03/21 Open zwemmeeting 
 1ste tem 6de lj.
28/04/21 Minivoetbal 
 5de & 6de lj.
20/05/21 Sportdag 
 2de en 3de graad
02/06/21 Scholenloop 
 1ste tem 6de lj.

Antonino Guida (22/10/20) 
  schoonvader van Juf Dagmar  
  (1KPB) en opa van Margo (4A)
Geboorten:
Léonie Vercruysse (05/06/20) 
  zusje van Matteo (2KB) 
Alice Vanhoutteghem (28/05/20) 
  kleindochter van juf Greet (2KA)
Nora Creteur (23/07/20) 
  zusje van Briek (3KA)
Emmy Smeyers (10/08/20) 
  zusje van Ella (1KPA)
Lisette Vercruysse (03/08/20) 
  zusje van Maurice (2KA)
Lou Timmerman (18/08/20) 
  zoontje van Juf Hélène (2D), 
  broertje van Lena (3KB)
Matz Volcke (25/09/20) 
  broertje van Liloh (2KB)
Liza-Marie Harhuis (30/09/20) 
  zusje van Marie-Lore  
  en Marie-Lynn (2KD)
Arthur Delforce (05/10/20) 
  broertje van Emiel (2-3KC)
Suzan Demeulemeester (13/10/20) 
  zusje van Leon (1B)  
  en Jules (2KD)  
Juliyann Redey (16/10/20) 
  broertje van Amelia (2B)  
  en Alessia (3A)
Huwelijken:
Juf Leila Noreilde (zoco) en  
  Kristof de Clercq (09/08/20)
Lore S. en Jens V. (18/09/20) 
  mama en papa van Nout (1C) 
  en Marie (1KPC)


