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Schoolkrant
                             Gezinswandeling 
                                                       met heel wat   
                                                           -corona-proof- animatie!

     

      

zaterdag 5 en  
     zondag 6 juni 

Ook dit schooljaar kunnen we geen traditioneel schoolfeest geven, maar toch willen we 
niet passief in onze zetel blijven zitten. Daarom organiseert de ouderraad, samen met de 
school, op 5 en 6 juni een gezinswandeling met heel wat animatie.
Hou zeker één van deze 2 dagen vrij! 
Meer kunnen we nog niet verklappen, want we moeten voorzichtig blijven en rekening 
houden met de dan geldende coronamaatregelen. Later meer info via de kinderen, via 
facebook en via onze website!
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Kalender
mei 2021
01/05 Dag van de arbeid
08/05 Afhalen van de  
 chocoladeberen
09/05 Moederdag
11/05 Schoolreis 5de lj  
 (geannuleerd)
12/05 Ped. studiedag 
 (opvang mogelijk)
13/05 O.-L.-H.-Hemelvaart
14/05 Vrije dag
15/05 Open klasmoment  
 startende peuters
20/05 Sportdag 2de en  
 3de graad
24/05 Pinkstermaandag 
27/05 Schoolreis 2de lj.

juni 2021
5-6/06 schoolfeest/wandeling
07/06 Lokale vrije dag 
13/06 Vaderdag
25/06 Oudercontacten
26/06 Diplomering 6de lj.
28/06 Schoolreis 5de en 6de lj.
29/06 Frietjesdag  
 (einde schooljaar)

Overlijden:

Libbrecht Jenny (08/01/21) 
  overgrootmoeder van Kyen V. (1A) 
  en Xian V. (4A)

Peers Christine (01/03/21) 
  oma van Lou C. (5B) 

Lefebre Georgette (02/03/21) 
  Gepensioneerd kleuterleerkracht

Vanderschelden Claudine (15/03/21)  
  grootmoeder van Margaux C. (5C) 
  en Eloïse C. (3KA)

Butaye Madeleine (23/03/21) 
  overgrootmoeder van Abel B. (2D) 
  en Anna B. (4C)

Haesen Stefan (25/03/21) 
  grootvader van Yade D. (4C)

Jozef Dejager (18/04/21) 
  overgrootvader van Arno D. (5C) 
  en Kobe D. (6B)

Geboorten:

Bas Van Tieghem (04/03/21) 
  broertje van Nora (6B)

Ayoub Housni (26/03/21) 
  broertje van Ayat (6B), Gayaa (5A) 
  en Firdaws (1C)

Vince Raguet (15/04/21) 
  broertje van Syenna (2A) en  
  Iluna (4C)

Huwelijken:
Kevin Meyfroid en 
  Trischa Wanseele (22/04/21) 
   papa van Rhea (1B) en Esmé (3B)

Familie-
nieuws...

Rustige hoek in de Berk...
Je kent het wel: leerlingen die zich tijdens de speeltijd volledig kunnen 
uitleven en ontspannen, om nadien terug goed op te letten in de klas. 

Maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn leerlingen die hun pau-
zes liever op een rustige manier doorbrengen. Om aan deze nood te vol-
doen werd er op onze speelplaats een rustige hoek uitgewerkt (met dank 
aan Lamett) waar leerlingen met nood aan rust zich kunnen terugtrekken.

Guus...
Op 20 april werd Guus Depauw 
geboren. Papa Maxim en mama 
Katrijn Dhaene (ondersteuningsjuf 
in de berk en de beuk) zijn in de 
wolken met hun eerste kindje.
Guus is ook het eerste kleinkindje 
van juf Ann Dooms (refterhulp, toe-
zichter en busbegeleidster in de 
beuk), meester Chris (directeur in 
de berk) en juf Mieke (juf van 1A).
Proficiat aan de fiere ouders en 
grootouders! Wij wensen Guus een 
heel mooi en lang leven toe!

Dolfijnenklas...
Na de vakantie startte de Dolfijnen-
klas.
Dit is de zomerklas onder leiding 
van juf Lisa. Ze ontfermt zich over 
18 jonge, enthousiaste, lieve dol-
fijntjes (lees:  peuters).
Schitterend om te zien hoe die klei-
ne kapoenen zich heel vlot aanpas-
sen.


