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Schoolkrant
Veilig verkeer, een werkgroep van de Ouderraad van de centrumscholen, 

nodigt jullie warm uit voor het jaarlijkse

op  ZONDAG 6 MEI 2018 in de berk, Sint-Rochusstraat
 

Zet de fi etsen alvast in orde, 
smeer je kuiten in en verwacht je aan:

een heerlijk, gezond ontbijt ... 
een leuke fi etstocht ... 
spannende opdrachten onderweg ... 
fantastisch weer ...  
ambiance ... 
een lekker aperitiefje ... 
fi jn gezelschap ...    

Tot 6 mei! 
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Vrijdag 8 juni
19u30  Midzomerquiz 

Zaterdag 9 juni
13u45-16u  

Zondag 10 juni
10u45  Peuterparade 
11u15  Optreden 2  kleuter
11u45  Optreden 1  kleuter

12u SCHOOLRESTAURANT BBQ

14u
14u30
15u
15u30
16u
16u30
17u

Inschrijven kan via brunokerckhof@hotmail.com 

Inschrijven kan via de.berk@deerlijk.be of de.beuk@deerlijk.be 

FUNBUS animatie van 10u30 tot 16u30

Diplomering 3  kleuter
Optreden 1  leerjaar
Optreden 2  leerjaar
Optreden 3  leerjaar
Optreden 4  leerjaar
Optreden 5  leerjaar
Optreden 6  leerjaar
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Wie lost de rebus op?
 

                  k+                                                                                                                                         +je            +ge          

                                         +t+                 +                                                                                                                                ! 

-ur                    d=l                           -h                  +n                    -v                   -d                             l=r                   t=d 
                          t=lt                  l=n 

Opening kloostertuin...
Het 3de trimester startte druk: de opening van de kloostertuin. Het idee voor 
extra speelruimte rijpte, net als goede wijn. Van idee tot eindresultaat verlie-
pen een 3-tal jaren, maar uiteindelijk is de school een oase van rust rijker. 
Het is een ruimte geworden op maat van de peuters en eerste kleuters. Hún 
biotoop: een plaats met heel wat spelprikkels. We zijn ervan overtuigd dat dit 
zal bijdragen tot een hoger welbevinden bij de kinderen.
Wie benieuwd is, mag gerust eens komen “piepen”. 
Onze oprechte dank gaat naar de 
ouderraad, die zich opnieuw van zijn 
beste kant toonde. Vele enthousi-
aste, groene vrienden van de school, 
met tuinman Pieter als veilige leids-
man. De leerkrachten hielpen waar 
ze konden. 
Wij danken ook de provincie W-Vl. 
en de Cera voor de financiële steun. 
Maar bovenal een groot woord van 
dank aan de zusters, die dit alles 
mogelijk maakten door hun tuin af te 
staan, weliswaar voor een zeer waar-
devol project! De herbestemming van 
de tuin, met als winnaars…. de jong-
ste schoolkinderen!
Dank je wel allemaal.  Een dankbare meester Chris!

Familie- 
nieuws
Overlijden:
Marie-Thérèse Vereecke (18/02/18) 
  moeder van Jan Decraene  
  (Hulp op school)

Marc Beulque (09/03/18) 
  opa van Amélie B. (3A)

Raïs Isebaert (22/03/18) 
  grootmoeder van Fran D. (5A) 

Frank Mortier (05/04/18) 
  nonkel van Dylan D. (6A)

Magda Depraetere (08/04/18) 
  overgrootmoeder van Anaïs D. (4A) 
  oma van Yiezha C. (3B)

Jean Daenens (14/04/18) 
  opa van Elise V. (3C)

Geboorten:
Loïc Baudoncq (31/01/18) 
  broertje van Hanne (3A)  
  en Wout (3KA)

Denise Behaegel (27/03/18) 
  zusje van Marie-Hélène (2KB)

Harisson Dujardin (15/04/18) 
  broertje van Jared (6C)

 ons op 
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22 juni 2018
Beste leerlingen en ouders van 
het zesde leerjaar, hou deze 
vrijdagavond alvast vrij!
Diploma-uitreiking en
afscheidsreceptie zesde leer-
jaar in de beuk. 
Uitnodiging  
volgt nog.

Chocolade-
berenactie...
Chocoladebeertjes bestellen 
kan nog tot donderdag 3 mei.
De beertjes worden meege-
geven op dinsdag 8 mei en 
woensdag 9 mei.
De kleuterjuffen  
danken jullie alvast  
voor de steun.

Zomerklasje ...
Op maandagmorgen 16 april mochten 14 snoezige peuters voor het eerst 
naar de klas. Hier en daar een traantje op hun eerste schooldag, maar die 
werden opgevangen door juf Liesbeth en juf Els.
Carl, Matteo, Demi, Emma, Lore, Mauro, Naïm, Ooan, Ellie, Guillaume, Da-
niëlla, Nina, Lasse en Lyta verwelkomen na Hemelvaart ook nog Senne, Co-
lette en Noé.

Kalender
mei 2018
01/05 Dag van de arbeid
02/05 Gevechtssporten 
 4de lj t.e.m. 6de lj
05/05 Eerste communie
06/05 Vélo-ontbijt
08/05 Leeruitstap 5de lj 
 Beweegdag 1ste kl - 
 grootouders 
 Koffiemoment
13-18/05 KA1 internationaal 
 project Malta
14/05 Instapmoment peuter
21/05 Pinkstermaandag
24/05 Sportdag 2 - 3de gr. 
 Schoolreis 2de lj 
26/05 Vormsel
29/05 Algemene vergadering 
 ouderraad 
30/05 - 01/06 
 Kamp 6de lj

juni 2018
03/06 Lentefeest
06/06 Vaardigheidscircuit 
 1ste en 2de lj
08-10/06 Schoolfeest
11/06 Lokale vrije dag 
 (geen opvang)
18/06 Koffiemoment
22/06 Afscheidsreceptie 
 en diplomering 6de lj
25/06 Schoolreis 5de lj 
 Bellewaerde
25-26/06 De Lork 1ste lj
26/06 Schoolreis 6de lj 
 Efteling
27/06  Oudercontacten
28/06 Frietjesdag
29/06 Einde schooljaar 
 11.40 uur 
 (opvang mogelijk)


