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Beste  
ouders...
Tijd om ook jullie eens te bedanken:

•	 omdat	 jullie	 tijdens	 die	moeilijke		
coronaperiode alert blijven voor 
het opvolgen van elkaars gezond-
heid.

•	 omdat	 jullie	 tijdens	 die	moeilijke		
coronaperiode de vele mails die 
jullie ontvangen blijven opvolgen.

•	 omdat	 jullie	 tijdens	 die	moeilijke		
coronaperiode de briefwisseling 
ter harte nemen.

•	 omdat	 jullie	 tijdens	 die	moeilijke	
coronaperiode veel begrip tonen 
voor de soms moeilijke beslis-
singen die de school moet ne-
men.

Kalender
maart 2021
10/03 Oudercontacten 3e kl.
 Zwemmeeting 
 1e tem 6e lj. 
 (onder voorbehoud)
30/03 Infoavond ouders 
 startende peuters 
 (onder voorbehoud)

april 2021
05/04 Start paasvakantie
17/04 Open klasmoment 
 startende peuters
22/04 Sprekersavond rond 
 zindelijkheid 
 (onder voorbehoud)
24/04 Opendeur (de berk)
26-30/04 Sportklassen 3e lj.
28/04 Minivoetbal 6e lj. 
 (onder voorbehoud)
29/04 Schoolreis 3e kl.

Overlijden:

Francis Tiebois (07/12/20) 
  overgrootvader van Kassia R. (2A) 
  en Elias D. (2KA) 

Georges Reynaert (08/01/21) 
  Febe B. (4C), Lotte B. (1A)  
  en Tibe B. (3KA)

Maria Coucke (28/01/21) 
  overgrootmoeder van  
  Siebe D. (5A) 

Freddy Nuytten (02/02/21) 
  vader van Lieve N.  
  (onderhoudspersoneel)

Geboorten:

Mumtaz en Ma’Idah (09/12/20) 
  tweelingszusjes van 
  Safa Hussein Osmail (1KPA)

Cilou De Clerck (28/01/21) 
  zusje van Arthur (1B)

Familie-
nieuws...

Corona...
Corona, corona, corona, ga weg!
Ik heb nu in alles pech.
Ga jij op restaurant of café?
Corona zegt NEE!
Dat corona zegt tegen alles NEE!
Feesten, optredens zijn afgelast.
Vaccinaties gaan maar traag. 
Ik heb het niet meer graag.
Coronacijfers gaan omhoog.
Maar af en toe een regenboog. 
Straks komt weer de zon. 
Wie weet wat die allemaal kon. 
Dan gaat corona weg...
en heeft niemand nog pech.

Jutta Lamoral (3C)

Ouderraad...
De ouderraad verkocht tijdens het Valentijnsweekend kaasschotels met 
bijhorende drankjes. Meer dan 650 mensen zorgden ervoor dat er een 
goeie 195 kilo kaas werd verkocht.

Dank daarvoor! De opbrengst komt volledig ten goede aan de kinderen 
van de berk en de beuk.

Dank je wel, ouderraad, voor deze actie!

De ouderraad broedt  
op een alternief schoolfeest!


