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Schoolkrant
Inschrijven in de centrumscholen? Inschrijven in de berk en de beuk?

Dit kan van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli
en van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 31 augustus

telkens tussen 10 en 12 uur.

zaterdag 1 september 2018

OPEN-KLAS
Vrij in en uit! 

Er is tijd voor een babbel, 
een kennismaking met de juff en, 
een drankje. 

Je kan er je belangrijke vragen kwijt...

Je ontmoet er mensen 
van de ouderraad...

Je krijgt extra info van
de juff en/meesters in de klas….

Kinderen die naar 
het eerste of vierde leerjaar gaan 
worden samen met hun ouders 
stipt om 10 uur verwacht.
(respectievelijk in de berk en de beuk)

Alle andere ouders en kinderen 
zijn welkom 
tussen 10 en 12 uur.
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Internationaal project (deel 4) ... 
Internationaal project “Meta Learning & Thinking Skills” in Malta.
Het laatste luik van ons internationaal project dit schooljaar ging door in 
Valletta, de hoofdstad van Malta.
Vanuit de scholengemeenschap trokken we erheen met 15 mensen. 
Voor de berk en de beuk waren juf Els Desmet, juf Virginie Lauwers en 
de twee directeurs mee. 
We leerden er onder andere heel wat bij rond nieuwe inzichten over re-
flectie, zelfkennis, zelfsturend vermogen, creatief en kritisch denken.
Een bezoek aan de universiteit van Malta en de denkhoeden van Eduard 
de Bono stonden ook op het programma.
Het werd opnieuw een intense week vol waardevolle ervaringen en bele-
venissen. Door bepaalde zaken te implementeren, hopen we ons onder-
wijs in Deerlijk nog te verbeteren.
Wie meer wenst te weten over dit project, kan gerust eens onze website 
www.dolms.be bezoeken.

Van 30 mei t.e.m. 1 juni gingen de leerlingen van het zesde leerjaar op kamp 
naar Westouter. Dit was de ideale afsluiter van hun schoolloopbaan in de de 
berk en de beuk. We wensen jullie veel succes in jullie nieuwe school! 

Zesde leerjaar
 

Bedankt 
juf Viviane...

Straks nemen we afscheid van juf 
Viviane.  Na een hele lange peri-
ode in het onderwijs -waarvan vele 
jaren in het vijfde leerjaar- is het 
tijd voor iets anders. Familie, rust, 
voetbal, reizen, genieten, … Het is 
u van harte gegund, juf Viviane!!! 

Graag zeggen wij vanuit de berk en 
de beuk een grote dankjewel voor 
het vele werk dat jij voor ons ver-
zette!

Dank voor de vele mooie momen-
ten, het ga je goed in je verdere le-
ven! Weet dat je altijd welkom bent 
in de berk en de beuk!!

Geniet van je pensioen!!

Het schooljaar  
was weer fijn!

Geniet  
van een  

welverdiende  
vakantie!
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‘t is weer voorbij dat mooie schoolfeest...
We blikken even terug… JUNI 2018…
De dagen worden zonniger, het schooljaar loopt op zijn laatste beentjes…
Maar… op school gonst het van de bedrijvigheid!  
Het schoolfeest staat immers voor de deur!
De tent-reservatie is gemaakt… De traiteur is gecontacteerd …  
De drankjes zijn besteld …
De kinderen zijn in de klas volop aan het oefenen aan een podiumoptre-
den…

En dan zijn we een week voor het 
grote feestweekend: alles wordt in 
gereedheid gebracht…. 
Een drukte van jewelste en een 
overvolle agenda:

Dinsdag 5 juni: alle speeltuigen op de speelplaats moeten plaats ruimen 
voor een immense tent.

Woensdag 6 juni: opzetten van de tent…

Donderdag 7 juni: af en aan rijden van vrachtwagens met bestellingen 
en installeren van de bar… met reeds voorproeven…

Vrijdag 8 juni: een héél succesvolle quiz…

Zaterdag 9 juni: kinderworkshops en optreden van Blitz: blije kindergezichten alom…verwenkoffies voor de 
mama’s en papa’s…

Zondag 10 juni: een bomvol huis: 1400 buikjes te vullen en heel wat extra passanten en sympathisanten…

Maandag 11 juni: Opruimdag…de minder-leuke kant van een feest… 
Maar dankzij de vele helpende handen van leerkrachten 
en enkele bereidwillige ouders, werd deze klus in een aangename sfeer 
en in een mum van tijd geklaard!

Schoolfeesteditie 2018 was een schot in de roos! Een super-editie!
DANK aan alle leerkrachten, alle mensen van de ouderraad, iedereen 
die materiaal aanbracht, alle sponsors, alle…, alle… 
En vooral aan JULLIE, bezoekers om langs te komen! 
Want zonder jullie is er gewoonweg geen schoolfeest!

Verloren voorwerpen...

Brooddoos? Trui? Fluohesje? Handschoenen? Muts? Jas? Sjaal? Zwemgerief? Turngerief? ...
Is er iets verloren gegaan tijdens het schooljaar?  Kom gerust eens een kijkje nemen aan de inkom van de opvang.  
Daar liggen heel wat verloren voorwerpen te wachten op de rechtmatige eigenaar.  Wie weet, vind je er iets terug. 
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Familienieuws
Overlijden:
Rosita Samijn (30/03/2018) 
  oma van Margaux C. (5A) en  
  Tibo C. (3D) 

Zuster Marie-Margriet (24/03/18) 
  zuster van de H. Vincentius te 
  Gits, stond vooral in dienst van  
  het onderwijs te Deerlijk.

Leon Van Den Heede (19/04/18) 
  overgrootvader van  Renske D.  
  (1B) en Orphée D. (1KPC)

Frans Claerhout (22/04/18) 
  overgrootvader van Elle-Marie D. 
  (1KPA)

Op vaderdag kregen de papa’s van de leerlingen van het vijfde leerjaar 
hippe sokken cadeau. Na het optreden op het schoolfeest poseerden alle 
helden op hun sokken voor de foto.

Papa, 
jij bent mijn held ... op sokken!
 

De kinderen van het 1ste leerjaar beleefden een leuke 2-daagse in de 
Lork. Niets anders dan blije gezichtjes. Wat een mooie afsluiter van het 
schooljaar.

De Lork... 
 

Kalender
juli 2018
01/07: Start zomervakantie!

september 2018
01/09: Openklas in de berk 
 en de beuk
03/09:  Opening van het  
 nieuwe schooljaar
13/09: Algemeen vergadering 
 Ouderraad
16/09: Gezinswandeling
17/09:  Infoavond: 3e kl.
18/09:  Infoavond:  
            1e kl.+ peuter 
18/09: Oudercontact: 6e lj.
19/09:  Infoavond: 1e lj.
20/09:  Oudercontact:  
            4e lj. en 5e lj.
20/09: Infoavond: 2e kl.
26/09: Oudercontact:  
 2de en 3de lj.

oktober 2018:
01/10: Lokale vrije dag
08/10 - 12/10: Zeeklassen 4e lj.
09/10: Sportdag 1ste graad
29/10: Start herfstvakantie

Geboorten:
Fons Desmet (25/02/18) 
  kleinzoon van juf Ann (4A)
Lucie Vankeirsbilck (22/05/18) 
  zusje van Dieuwke (1KA)
Angelo Tanushaj (24/05/18) 
  broertje van Viktor (2KB)  
  en Céline (1B)
Siebe Vanbelle (06/06/18) 
  broertje van Elisa (1KPB),  
  Enora (2KB) en Louise C. (1B)
Oona Vaneeckhout (05/06/18) 
  kleindochter van juf Claudine  
  (secretariaat)
Lotte Duquesnoy (11/06/18) 
  zusje van Seppe (1KPC)


