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en een gezond

2023

De laatste week is vaak de warmste week...
Met alle kinderen van Berk+Beuk willen we ons steentje bijdragen. Ook wie het moeilijker  
heeft, verdient onze aandacht. Het schoolkoor “De muziekboom” bracht, samen met enkele  
acteurs, het kerstspel “DE KERSTNAR”. Een heel mooie belevenis!  
Dank aan alle medewerkers!
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Juf Mieke...
Na juf An, juf Annie en juf Vera 
is Juf Mieke de volgende in onze 
pensioengolf. Op 1 januari stopt 
de werkkalender voor juf Mieke  
Lecluyse. Zij maakte jarenlang deel 
uit van het 3de leerjaarteam.
Alles wat creativiteit aanging, was 
haar ding. Een project, een nieuw 
knutselidee… Dit kwam zomaar uit 
haar spreekwoordelijke mouw…
De laatste twee schooljaren was juf Mieke zorgjuf in het 3de leerjaar. De leerlingen van het 3de leerjaar 
kozen een passend woord bij juf Mieke. Zo kwamen we tot een mooi woordwolk in de vorm van een hart.  
We wensen juf Mieke het allerbeste.

We schrijven 1876...
De zusters van Gits stichtten in Deerlijk een school. Bijna 150 jaar later 
verlaten de 2 laatste zusters het klooster te Deerlijk. 
Zuster Benigna verbleef 73 jaar in het klooster te Deerlijk. Ze was actief 
op de Belgiek. Op en rond haar school. Zuster Godelieve kwam 16 jaar 
geleden het groepje zusters vanuit Gits versterken. Samen beleefden ze 
een fijne tijd. Vele jaren waren zij het wakende oog voor de school. Heel 
opmerkzaam en steeds bezorgd.
Dank voor de voorbije 146 jaar en in het bijzonder voor de vele jaren van 
samenwerking.
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Lopen door de school...
Op zaterdag 3 december organiseerde de ouderraad voor het eerst  
‘Lopen door de school met de Sint’.
Meer dan 250 leerlingen schreven zich in om dwars door de gebouwen 
van de berk rondjes te lopen onder het toeziend oog van de Sint en zijn 
Pieten.
Na een opwarming door juf Lien startten de kleuters als eerste. Een uur-
tje later volgden de leerlingen van het eerste, tweede en derde  leerjaar. 
Om 19 uur sloten de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar 
de loopactiviteit af. Via de leraarszaal, gang, speelplaats, kleuterafdeling, 
kloostertuin en klooster liepen de enthousiaste leerlingen vele rondjes. 
De ouderraad zorgde voor de nodige hapjes en drankjes voor de talrijke 
supporterende ouders en leerkrachten.
Elke deelnemende leerling kreeg, naast lichtgevende armbandjes, een 
lekkere verrassing van de Sint!
Kortom, een zeer geslaagde activiteit met alleen maar glunderende ge-
zichten!
Dank je wel ouderraad! Voor herhaling vatbaar!

Kalender
januari 2023
01/01: Nieuwjaar

07/01: Openklas startende  
 peuters 
 Openschool in de berk

18/01: Dans en turnen 
 1e tem 4e lj.

20/01 Infoavond  
 Eerste  Communie

24/01: Infoavond ouders 
 startende peuters

28/01: Openklas startende  
 peuters

februari 2023
01/02: Pedagogische 
 studiedag

08/02: Oudercontacten 
 in de berk + de beuk

15/02: Minivoetbal  
 4e lj.

17/02: CARNAVALSTOET
20/02: Krokusvakantie

25/02: Openklas startende 
 peuters
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Familienieuws
Overlijden:
Georgette Vandendriessche  
  (27/10/22) overgrootmoeder  
  van Lisa (5A)
Lucien Taelman (05/11/22) 
  overgrootvader van  
  Bent Van haute (6A)
Gustave Dooms (08/11/22) 
  vader van juf Christine (4C)
Freddy Vermote (10/11/22) 
  overgrootvader van Orphée (1A) 
  en Thabo (muizenklas)
Godelieve Bossuyt (22/11/22) 
  oma van Bente Deleersnyder  
  (lkr anderstalige nieuwkomers)
Robert Nellis (02/12/22) 
  opa van Mirte (2B) en Wietse  
  (papegaaienklas)
Jeanne Vermeersch (04/12/22) 
  overgrootmoeder van Zaho (1A)

Geboorten  
Anna-Lucia Lucas Abdullai  
  (28/10/22) zusje van  
  Gabriëlla (vlinderklas) 
Renee Vaneeckhout (30/11/22) 
  zusje van Aster (uilenklas),  
  kleindochter van juf Claudine  
  (secretariaat)
Amira Housni (12/12/2022) 
  zusje van Imane (kikkerklas),  
  Maher (1C) en Ibtissame (3A)

Huwelijken
Simon Ottevaere en Sarah Buysens 
  (22/10/22) dochter van  
  juf Els (1C)
Kevin Bossuyt en Charon Callens  
  (22/10/22) vader van Febe (6B) 
  en Tibe (2C)
Melissa De Vuyssere en Bjorn 
  (19/11/22) mama van George 
  (muizenklas)
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Carnavalstoet...

Op vrijdag 17 februari  
gaat onze carnavalstoet  

weer door!

We starten rond 13u45  
in de berk!

Graag tot dan!
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