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“Internationalisering” is grenzen verleggen… is even bij de buren kijken… 
is verrijkend. De volgende stap in ons KA1-project is een verplaatsing 
naar het Friese Nederland. 
Op 12 maart 2014 werd het decreet voor leerlingen met specifieke on-
derwijsbehoeften, kortweg M-decreet, goedgekeurd door het Vlaamse 
Parlement. Het verplicht de scholen meer aandacht te besteden aan hun 
zorgaanbod en oog te hebben voor de specifieke onderwijsbehoeften van 
leerlingen. Zorg is al vele jaren een prioriteit in onze school maar als we 
iets kunnen bijleren…
En daar gaat het hem nu precies om in Groningen: INCLUSIEF ONDER-
WIJS (of kinderen met beperkingen laten schoollopen in het gewone lager 
onderwijs).
Samen met kleuterjuffen uit de scholengemeenschappen en Europese 
collega’s nemen juf Sabine en juf Greet deel aan deze internationale uit-
wisseling. 
Tijdens de week van 12 – 16 maart zullen de meest recente inzichten  
rond inclusie aan bod komen, zullen we luisteren naar onze Europese 
collega’s. Ook zij “struggelen” met de regelgeving die in 1994 door de 
UNESCO werd goedgekeurd en die de inclusie in beweging zette.
We hopen na deze intensieve week (deel)antwoorden te kunnen formule-
ren op deze immense uitdaging

KA1 internationeel project 
in Groningen... Kalender

maart 2018
12-16/03: KA1 internationaal  
 project Groningen
12/03: Koffiemoment in de berk
14/03: Pedagogische studiedag 
 (opvang mogelijk)
21/03: Badmintoninstuif  
 3de & 4de lj
26-30/03: Sportklassen 3de lj

april 2018
02/04: Start paasvakantie
14/04: Open klasmoment voor  
 startende peuters
19/04: Schoolreis 3de kl 
 Koffiemoment in de berk
21/04: Open school
25/04: Estafetteloop  
 1ste tem 6de lj
30/04: Lokale vrije dag 
 (geen opvang)

Onze mensen van de opvang in de kijker ...
‘s Morgens zijn ze als eerste op school...
Sommige kinderen komen binnen met nog wat slaperige oogjes. Andere 
zijn al blij en opgewekt. Langzaamaan wordt de ruimte gevuld met kleine 
en grote kinderen. Kleurpotloden en stiften, gezelschapspellen, auto’s, 
blokken, poppen, ... komen te voorschijn. Om 8 uur kan iedereen nog 
eventjes een frisse neus halen op de speelplaats vooraleer de schooldag 
van start gaat.
‘s Avonds zie je ze terug op school...

Kleuters eten eerst hun vieruurtje. 
Lagere schoolkinderen kunnen 
zich meteen uitleven buiten op de 
speelplaats. 
Wat later op de avond zitten de laatste kinderen samen binnen in de op-
vang. Om 18.30 uur is de opvang stil en leeg. De begeleiders kunnen hun 
taak afsluiten en óók huiswaarts keren.
In beide scholen komen er dagelijks ongeveer 200 kinderen naar de na-
schoolse opvang.
Dankjewel Saskia, Nadine, Glenna, Virginie, Qefsere, Shirley en Myriam 
voor jullie dagelijkse inzet tijdens deze voor- en naschoolse opvang. 
Jullie doen dit schitterend!
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Wie lost de rebus op?
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Tutti frutti...
Dat we op school veel inspannin-
gen doen om een gezond beleid te 
voeren, dat weet iedereen. 
Denk maar aan onze lessen extra 
sport en de vele woensdagnamid-
dagen waarop sport georganiseerd 
wordt. 
We drinken op school ook enkel 
nog water en op woensdag bren-
gen alle leerlingen fruit mee in 
plaats van een koek. 
Op vrijdag ondersteunt de werk-
groep van de ouderraad ‘Tutti ge-
zond’ ons nog eens extra. Dan zor-
gen zij voor twee stukken fruit of 
groente voor alle leerlingen. Daar 
komt heel wat snijwerk bij kijken. 
Dank je wel werkgroep om dit we-
kelijks voor ons te doen! 
De voorbije weken kregen zij ech-
ter hulp van onze leerlingen! In de 
berk hielpen de kinderen van het 
derde leerjaar, in de beuk hielpen 
de leerlingen van het zesde leer-
jaar. Het was een aangename en 
leerrijke ervaring!

De jeugdboekenmaand...
De jeugdboekenmaand komt eraan! Van 1 tot 31 maart worden we via 
boeken ondergedompeld in de wereld van de wetenschap en techniek, én 
gaan we vooral veel LEZEN!

De chocoladeberen komen er bijna aan!
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Familie- 
nieuws
Overlijdens:
Lana Bachelet Coucke (23/11/17) 
  Zusje van Noé (1KPB) 
Danny Van Mullem (25/01/18) 
  Schoonvader van juf Tine (3A)
Hubert Vanden Broucke (28/01/18) 
  Overgrootvader van Levi B. (3KA)
Georges Mulle (31/01/18) 
  Grootvader van juf Kim Catry 
  (lkr godsdienst)
Henriette Smekens (14/02/18) 
  Overgrootmoeder van Stan (1A),  
  Lowie (2KB), Daan (3KA) en  
  Ella V. (1KPB)

Geboorten:
Lana Bachelet Coucke (23/11/17) 
  Zusje van Noé (1KPB)
Cas Vandenbroucke (29/12/17) 
  Broertje van Fen (1KPB) 
Bryan Vermeulen (2/01/18) 
  Broertje van Belle (1KPB)
Pipa Deknudt (05/01/18) 
  Zusje van Stef (4A) en  
  Manu (2B)
Loïc Baudoncq (31/01/18) 
  Zusje van Hanna (3A)  
  en Wout (3KA)

Project 
in de berk...
Het lijkt wel een zoekertje…
SCHOOL ZOEKT TALENT…
Maar één ding is zeker. In ieder 
van ons schuilt er talent. Daarom 
zetten we dit van 12 tot 16 maart 
in de spotlights. Er staat heel wat 
te gebeuren:
* Een heuse namaakminister zal 

de kinderen komen uitdagen. 
* Heksje LOTJE neemt de kleu-

ters mee op een talententocht.
* Er komen heel wat workshops 

aan bod.
* Er is, voor wie dat wenst, een 

podium tijdens onze talenten-
show.

Tijdens het schoolfeest zorgt de 
ouderraad op zaterdagnamiddag 
eveneens voor enkele workshops. 
Een mooie tweede “talentenprik”!

 ons op 

Nieuwe inkom  
in de berk...
Omdat we communicatie hoog in 
het vaandel dragen, willen we ie-
dere verandering onder de aan-
dacht brengen.
Eén van de ouderraadwerkgroe-
pen meldde ons dat de ingang van 
“de berk” eigenlijk een beetje ver-
ouderd was. 
Tijd voor actie. We gingen te rade 
bij Willem Benoit, die uit zijn stel 
potloden snel enkele schetsen 
toverde. Een bevriende “alles-
klusser” en oud-leerkracht van de 
SAM, Jan Naessens, zorgde voor 
het materiaal. Het voorbereidende 
elektriciteitswerk  deed Tom net 
voor de kerstvakantie. 
Op 4, 5 en 6 januari kende de in-
kom van de berk een eerste ver-
jongingskuur.
Doel is om…
- de (groot)ouders het wachten 

wat aangenamer te maken.
- extra info te geven via het zwarte 

krijtbord en het scherm.
- knutselwerkjes van de kinderen 

in de kijker te zetten (in 2 kasten 
links en rechts van de klooster-
deur.)

We hopen de volledige inkom af 
te werken tegen de paasvakantie. 
Om het wat spannend te houden 
verklappen we niet wat we nog in 
petto hebben. 

Spellennamiddag in de beuk...
Op zaterdag 24 februari ging onze tweejaarlijkse spellennamiddag door 
in de beuk. 
De werkgroep Vorming van de ouderraad zorgde samen met spellen-
club Incognito weer voor een perfecte organisatie. Dank daarvoor!! 
Naast de vele blije gezichten bij de spellen, zagen we ook veel genie-
tende gezichten bij de pannenkoeken! 
Kortom, alweer een geslaagde namiddag!

Zomerklasje
Op 16 april gaan de deuren 
van ons zomerklasje open.
Juf Els Vanassche zal samen 
met een nieuwe collega de 13 
nieuwe peuters verwelkomen.
We wensen de nieuwe berke-
lingen een mega super start 
toe! 


