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Herfst op vakantie ...
Wanneer bij ons op de kalender
het woordje herfstvakantie staat,
vraag ik mezelf soms even af
waarom de herfst dan zelf niet gaat.

Als iedereen zijn koff ers pakt
om eventjes op weg te gaan,
blijft steeds de herfstvakantie rustig
bij ons op de kalender staan.

Zou hij dan ook niet graag eens 
even een reisje maken net als wij?
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Kalender
november 2016
05/11: Instapmoment
 peuter
11/11: Wapenstilstand
16/11: Netbal
 5de en 6de lj.
18/11: Verrassingskaarting
19/11: Verrassingskaarting
30/11: Ped. studiedag
 
december 2016
17/12: Kerstmarkt
18/12: Kerstcorrida
 (de sam en de kim)
21/12: Rapporten en
 oudercontacten 
26/12: Start Kerstvakantie
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Kalender

Schoolkrant

Ouderraad centrumscholen berk en beuk organiseert:

PASTAKAARTING
met sfeerbar

Vrijdag 18 november vanaf 18 uur
Zaterdag 19 november vanaf 16 uur
in de eetzaal van ‘de beuk’.

Voor de niet-kaarters: hoger-lager en sfeerbar.

Maar hij staat thuis op de kalender
en wij zijn weg, want wij zijn vrij. 

Dus nu ga ik een aktie voeren.
Het zal misschien wel even duren
en als ik heel veel centjes heb
ga ik hem op vakantie sturen.

Al is het maar voor ene keer,
ik gun de herfst wat vrije dagen.
Dat zal pas herfstvakantie zijn. 
Ik zal het maar meteen gaan vragen.
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Gezond  
ontbijt

Wat een gekke ochtend. Even naar 
de badkamer, mijn schoolkleren 
aantrekken en niet ontbijten…
Iedereen weet dat niet ontbijten erg 
dom is. Een ‘rijk’ ontbijt zorgt ervoor 
dat ik vol energie de schooldag kan 
beginnen en dat de aandacht voor 
de les een stuk groter is. Ik voel me 
gewoon een stuk fitter mét een ont-
bijt!

Gelukkig mogen we vandaag ont-
bijten op school. Samen met al 
onze klasvrienden schuif ik aan om 
verrast te blijven staan bij het buf-
fet. Verschillende soorten (bruin) 
brood. Vele soorten toespijs. Een 
eitje. Fruit en yoghurtjes. 

Ik heb een probleem!! Alles is zo 
lekker. Ik zal moeten kiezen. Uitein-
delijk bedien ik me van een gevari-
eerd ontbijt. 

Meester Chris vertelt iets over onze 
buik en een ‘stoofje’.

Weet je… van mij mag de ouder-
raad iedere dag een lekker ontbijt 
serveren. Dank je wel hoor. Natuur-
lijk kan dat niet. En dat moet ook 
helemaal niet want mijn mama en 
papa kunnen daar ook voor zor-
gen! 

WAT EEN LEUKE START VAN DE 
DAG!

Sport
Vaker bewegen is één van de vi-
siepunten waar we als school veel 
aandacht willen aan schenken.
Zo volgden de sportjuffen een na-
vorming rond het project ‘One mile 
a day’.  
Het doel van ‘One Mile a Day’ is 
simpel: de lange inactieve blok-
ken op school doorbreken met een 
korte, maar dagelijkse bewegings-
activiteit met de volledige klas. 
De kinderen van de lagere school 
gaan samen met hun leerkracht 1 
mijl (1,6 km) lopen of wandelen in 
de frisse buitenlucht. Nadien wordt 
de klasactiviteit gewoon hervat. 
Een aangenaam nevenverschijn-
sel is dat de kinderen na ‘de mile’ 
de lesactiviteiten met meer energie 
en concentratie hervatten. 
Enkele vragen moesten eerst een 
oplossing krijgen vooraleer we met 
het lopen/wandelen  konden star-
ten. Welke lus zullen we lopen? 
Wanneer passen we dat in in het 
lessenrooster? Wat spreken we 
af in alle klassen? Doet iedereen 
mee? 
Een rijpingsperiode…
Uiteindelijk beslisten we met de 
‘berk’ in te stappen in het project.  
Als ik dit artikeltje schrijf zijn we 
precies 1 week bezig en werden er 
reeds 261 (lln) * 5 (dagen) = 1305 
miles gelopen of 1306 * 1.6 = 2088 
km.

Zeeklassen 
4de leerjaar
Zeeklassen zijn megaleuk, keitof, 
lang, onvergetelijk, plezant, inte-
ressant, fantastisch, prettig,…
Het was een week om nooit te ver-
geten!
We maakten prachtige wandelin-
gen langs het strand en speelden 
het befaamde duinenspel op de 
hoogste duin van onze kust: De 
Hoge Blekker. 
We spoorden met de tram naar 
Raversijde, voor velen het eerste 
tramritje, en bezochten de Atlantik-
wall. 
We reden met de go-carts en vaar-
den echt op zee, met de hoge gol-
ven mee! 
We herkennen nu moeiteloos  
wenteltrapjes, kokkels en fuik-
hoorntjes. 

Tijdens de verrassingsavond speel-
den we mee in het verhaal van pro-
fessor Puffendorf.
Ook voor ons, leerkrachten, was 
het een boeiende ervaring. We 
leerden de kinderen op een andere 
manier kennen. De stoere jongens 
en meisjes bleken soms toch een 
klein hartje te hebben.
Dank aan allen die het mogelijk 
maakten om deze fijne week te 
mogen beleven!
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Nieuw in de beuk
Dramaklas
Sedert dit schooljaar kunnen de 
leerlingen in de beuk genieten van 
een echte dramaklas. 
Dit is een lokaal waar geen ban-
ken, maar hippe zeteltjes, sfeer-
verlichting, een stereo-installatie 
en een grote televisie staan.
De dramaklas kan gebruikt worden 
voor een kringgesprek, toneel, mu-
ziek, dans, …
Onnodig te zeggen dat dit lokaal 
heel vaak gebruikt wordt!

Techniek
Op vlak van techniek kregen we dit jaar ook heel wat nieuwighe-
den in de beuk. Ontwerpen en printen in 3D, led lichtjes monte-
ren en doen werken, robots programmeren, figuurzagen met een 
elektrische zaagmachine, boren met snoerloze boormachines, …  
Dit alles is nieuw in de beuk. 
Maar ook kijken en leren hoe tand-
wielen, hefbomen en nog zoveel 
andere zaken werken, komt aan 
bod!
Ongetwijfeld zullen de kinderen 
zo talenten ontdekken waarvan zij 
misschien niet wisten dat zij die 
hadden. 
We investeren in alle talenten van 
onze leerlingen!
Dank aan onze ouderraad, Rotary 
en het gemeentebestuur voor de 
gedane investeringen!

Tutti Frutti

Marie poseert fier op onze visiefoto. 
Zij heeft haar handen vol met fruit. 
Als school vinden we een gezonde 
levensstijl belangrijk. Dankzij de 
ondersteuning van de ouderraad 
én de Vlaamse overheid organi-
seren we ook dit jaar weer TUTTI-
FRUTTI. 
Iedere vrijdagochtend zet de fruit-
boer vers fruit of verse groenten 
af aan onze schoolpoort. Bereid-
willige, vrijwillige, lieve, … oma’s, 
opa’s, mama’s of papa’s schillen 
het fruit en verdelen dit in kind-
vriendelijke stukjes.
Samen met de meester en de juf 
wordt er eerst in klas geproefd. 
Tijdens de speeltijd mogen de kin-
deren hun buikje rond eten tot alle 
fruitbakjes leeg zijn.
Een aanzet op school om thuis 
na te doen! SMAKELIJK!

Kerstmarkt 2016
georganiseerd door de centrumscholen

Zaterdag 17 december van 16 tot 21 uur op de speelplaats van ‘de beuk’
Kom proeven van de gezellige kerstsfeer! Graag tot dan!
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Familie- 
nieuws
Overlijden:
Etienne Vromant  (15/07/16) 
  Grootvader van Julie (5B)
Rudy Nolf (18/08/16) 
  Opa van Miel (2A) en  
  Raf (1KPC) 
????? (28/08/16) 
  Opa van Maxent (1A) en  
  Férike (3C)
Jonas Delouw (01/09/16) 
  Nonkel van Marie (4A)  
  en Tuur (6A) 
Donald Kesteloot  (16/09/16) 
  Opa van Vino (6A) en Sem (2B)
Eliana Santens-Bernard (24/09/16) 
  Overgrootmoeder van  
  Jutta (2KB)
Irène Vanfleteren (10/10/16) 
  Overgrootmoeder van  
  Luna (6A)
Marleen Maertens (17/10/16) 
  Oma van Phebe (3A),  
  Marthe (3B) en Jade (6A)
Marie-Thérèse Verhelst (17/10/16) 
  Overgrootmoeder van  
  Nora (2B)

Huwelijken:
Meyfroid Kevin en Maes Aline 
(09/09/16) 
  Ouders van Esmé M. (2KB)
Relinde Jaspers (juf zedenleer) en 
  Martin Baert (zorgcoördinator)

Geboorten:
Olivia Goussaert (16/09/16) 
  Zusje van Ilyana (1KPC) 
Ona Vroman (05/10/16) 
  Zusje van Aiko (3KA) en  
  Wietse (1KA) 
Lotte Vermoere (6/10/16) 
  Zusje van Lore V. 
Arnaud Vander Stichele (18/10/16) 
  Broertje van Aaron (2B) en  
  Mona (2KA) 
Sarah Ziane Arbaoui (????) 
  Zusje voor Si Mohammed (2KA)

Start to move
“Start to move voor alle  
sportieve mama’s en papa’s”
Ondertussen zijn we aan onze  
4e editie toe!
Het verheugt ons de oude bekenden opnieuw te mogen verwelkomen, 
velen van hen zijn er al bij sinds de start. 
Wat ons ook zeer blij maakt, is het feit dat we elk jaar opnieuw een aantal 
nieuwe sportievelingen mogen verwelkomen die samen met ons aan het 
lopen gaan.
Zich in groep voorbereiden op de Kerstcorrida (en dus lopen voor het 
goeie doel) én ondertussen werken aan die gezonde geest en dat ge-
zonde lichaam, kan alleen maar plezant en positief zijn!
We trainen elke maandag en donderdag om 19.30u. Afspraak op het voet-
balplein in de Guido Gezellelaan. Er is een groep die zich voorbereidt op 
de 5 km, een andere groep kan al 5 km lopen en verlegt de grenzen week 
per week.  Voor diegenen die wel zin hebben, maar de stap nog niet gezet 
hebben ... je bent nog steeds welkom!
Aan diegenen die al bezig zijn, jullie doen het fantastisch!

Schoolkalender 2017
Onze nieuwe schoolkalender is in 
de maak. Het wordt opnieuw een 
pareltje. We lichten al een tipje van 
de sluier op: “Het schoolleven in de 
berk en de beuk”. 

Onze fotograaf Pascal doet zijn 
uiterste best om te slagen in deze 
opdracht. Nu nog eventjes geduld.

Vanaf december zal de kalender 
jullie aangeboden worden aan 9,00 
euro.

Fluohesje
De dagen worden korter, het weer wordt slechter. Het dragen van een 
fluohesje wordt dan nog belangrijker !
Een fluohesje dragen is verplicht voor alle lagere schoolkinderen van 
de berk en de beuk.
Mogen wij ook vragen dat de fietsen perfect in orde zijn? 
Goeie remmen, juist opgepompte banden, reflectoren, een goeie bel 
en duidelijke verlichting zijn geen overbodige luxe.
Het dragen van een fietshelm is nog niet verplicht maar wel aan te 
raden. 
Samen kunnen we zorgen voor veiliger verkeer!


