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Wat heb je nodig voor een leuke 
kerst en een fi jn 2018?
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Schoolkrant
Kalender
januari 2018
06/01: Open klasmoment voor 
 startende peuters

11/01: Koffi  emoment in de berk

17/01: Tussen 4 vuren SVS 
 3de - 4de lj

23/01: Infoavond voor ouders 
 van nieuwe peuters

27/01: Open klasmoment voor 
 startende peuters

31/01: Infoavond 
 6de lj - 1ste middelbaar

februari 2018
06/02: Infoavond schoolrijpheid
 voor ouders 3de kleuter

09/02: Carnavalsstoet

12/02: Begin krokusvakantie

17/02: Open klasmoment voor 
 startende peuters

20/02: Koffi  emoment in de berk

24/02: Spellennamiddag

26/02: Algemene vergadering
 ouderraad in de beuk

28/02: Minivoetbal 3de - 4de lj

       een versierde
kerstboom

          toff e
collega’s

      een reusachtige
sneeuwman

              een goedlachse
kerstman & kerstvrouw

     een dartel
sneeuwvlokje

      een leuk
kerstcadeautje

        een dikke
kalender

             veel
  hartverwarmende 
liefde

       veel vrolijke
vrienden

             een
goede gezondheid

      een warme
nieuwjaarsbrief

Schoolkrant

 ons op   
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Ook dit schooljaar haalden we met onze scholengemeenschap een Euro-
pees project binnen. Ons project bestaat ook dit keer uit drie luiken:
- In Portugal (Lissabon, oktober 2017) ging er een cursus rond STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics) door. Voor 
de berk en de beuk waren juf Leen Bossuyt, juf Stefanie Vandenhove en 
directeur Olivier Vlieghe mee.

- In Nederland (Groningen, maart 2018) gaan kleuterjuf Greet Seynhaeve 
en kleuterjuf Sabine Clays een cursus volgen rond ‘inclusion in early 
childhood education’.

- In Malta (Valetta, mei 2018) gaan juf Virginie Lauwers, directeur Chris 
Dhaene en directeur Olivier Vlieghe een cursus volgen rond ‘Meta lear-
ning and thinking skills’.

Het eerste luik in Lissabon zit er 
alweer op. Samen met mensen uit 
Vlaanderen, Slovenië, Macedonië, 
Italië en Spanje leerden we heel 
wat over hoe een STEAM-proces 
best tot stand komt (thinking out of 
the box, het design thinking model, 
…). 
Daarnaast kregen we enkele inte-
ressante bezoeken voorgescho-
teld en werden we uitgedaagd om 
in groepen een schaalmodel van 
een brug over de Taag te maken. 
We moesten rekening houden met 
de schaal, de kostprijs, het gewicht 
dat de brug moest kunnen dragen, 
het milieu én de architectuur moest 
in de omgeving passen. 
Tenslotte kregen we ook enkele in-
teressante tools (mentimeter, mo-
viemaker, plickers, …). 
Allemaal boeiende zaken die ons 
vernieuwende en verrassende in-
zichten bijbrachten. 

Onze school zette in het kader van de warmste week 
een actie op poten. “Berkoscoop” bracht 924 euro op. 
De school maakt van dit mooie bedrag 1.000 euro. 
Dit alles is ten voordele van het kinderkankerfonds. 
Dank je wel voor jullie komst.

Internationaal project “STEAM” 
in Portugal... 

“STEAM”
in de beuk...
In de lessen STEAM is het de be-
doeling om een technisch probleem 
op te lossen. Hierbij is het maken 
van een goed plan heel belangrijk. 
De leerlingen leren ook heel wat 
technieken zoals solderen, werken 
met handgereedschap, correct me-
ten, enzovoort. 
Plannen doen we vaak met com-
puterprogramma’s of ook gewoon 
met potlood en papier. 
De leerlingen van het zesde leer-
jaar ontwierpen hun eigen auto 
met het 3D tekenprogramma ‘Tin-
kercad’ om hem daarna ook in het 
echt te bouwen. Daarna lieten we 
de auto’s van elke klas tegen el-
kaar racen.

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 gewor-
den is, maar nog bruikbaar... 
we kunnen dit nog een tweede 
leven geven.
We denken aan onderbroekjes, 
sokjes, lange broeken, (winter)
jas...

“STEAM”

Probleem echter is dat niet alle 
gebruikte kledij terug komt.
Daarom deze oproep: heb je 
thuis kledij die te klein gewor-
den is, maar nog bruikbaar... 
we kunnen dit nog een tweede 
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Carnavalsstoet...

Vrijdag 9 februari 2018 
vanaf 13.45 uur

De school viert carnaval door de straten van DEERLIJK:

Hoogstraat (ingang “de berk”) - Com. Ameyestraat - Harelbekestraat -
 Ververijstraat - Dammeke (rusthuis) - R. Declercqstraat - 

Schoolstraat - Nieuwstraat

U komt toch ook?

Vrijdag 9 februari 2018 

Wie vindt de rebus?
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Voorlees-
week...
In de week van 18 tot 26 november, 
zagen we opvallend veel papa’s 
over onze speelplaats stappen…
Op de meest vreemde momenten 
glipten ze een of andere klas bin-
nen en kwamen even later, met 
een betoverende glimlach, weer 
naar buiten!
Wat er in die tijd in de klas gebeurd 
was…? Deze papa’s kwamen de 
kinderen trakteren op een lekker 
stukje voorlezen in het kader van 
de voorleesweek, die dit jaar als 
thema “Voorleespapa’s” had. De 
kinderen, de leerkrachten én ja, de 
papa’s zelf, hebben er volop van 
genoten! Wij willen al deze papa’s 
hartelijk bedanken om hiervoor tijd 
vrij te maken.
Wij wensen àlle  papa’s nog veel 
voorleesplezier toe, allicht niet 
meer in de klas, maar misschien 
op de rand van het bedje van de 
kinderen…!
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Familie-
nieuws
Overlijdens:
Cecile De Grande (22/10/17)
  Overgrootmoeder van Luna (4A) 
  en Lander V. (2C)
Paul Vermote (26/10/17)
  Grootvader van Elise V. (6A)
Cécile Clément (31/10/2017)
  Tante van Rune C. (6A)
Jan Raepsaet (13/11/17)
  Conciërge (tot 2015) 
  van de beuk en de kim
Adrienne Bostyn (14/11/17)
  Overgrootmoeder van Heike (3A), 
  Seppe (1A) en Dauke D. (2KA)
Gerard De Smet (22/11/17)
  Overgrootvader van Maithé (3B) 
  en Maxine D. (1A)

Geboorten:
Judith Coornaert (06/11/17)
  Zusje van Henri (2A)

Afscheid van Jan Raepsaet...
Op 13 november 2017 overleed 
Jan Raepsaet op 84-jarige leeftijd. 
Jan - bij ons beter gekend als Jan-
tje - was samen met Georgette 28 
jaar de conciërge voor de beuk en 
de kim. 
Maar Jantje was meer dan een 
conciërge. Hij was een vriend des 
huizes waar je altijd kon op reke-
nen. Geen opdracht of karwei was 
hem teveel. Een grap, een onder-
steunend woord, een terechte op-
merking, … bij Jantje kon het al-
lemaal. 

Twee jaar geleden ruilden Jantje en Georgette het conciërgehuis in de 
Sint-Amandusstraat in voor een appartementje op het Leon Defraye-
plein. Het was voor ons allen serieus wennen. Af en toe sprongen zij bij 
ons nog eens binnen en af en toe wij bij hen. Altijd even hartelijk. 
Nu hebben we afscheid moeten nemen van Jantje, met pijn in het hart, 
maar dankbaar dat we elkaar zo lang hebben mogen kennen. 
Dankbaar om alles wat Jantje voor ons betekend heeft.
Jantje, we missen je.

Cecile De Grande (22/10/17)

De ouderraad organiseert op 

zaterdag 24 februari 2018
vanaf 15 uur in de beuk:

spellennamiddag met
                       pannenkoekenfestijn

                                                                               ism       

Zorg dat je erbij bent!

Houd deze datum dus zeker vrij!


