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

Dit kan van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli
en van woensdag 23 tot en met donderdag 31 augustus

telkens tussen 10 en 12 uur.

zaterdag 26 augustus 2017

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.

Alle andere ouders en kinderen 
zijn welkom 
tussen 10 en 12 uur.

Graag tot dan!
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De grote 
schoonmaak...
De zomervakantie komt eraan…

De school ziet er verlaten uit… 
maar niets is minder waar.  

Een team van (5) poetsvrouwen 
vergezeld van (6) jobstudenten 
stellen nog eventjes hun vakantie 
uit. 

Elke morgen gaan ze om 6.30 uur 
in beide scholen van start. Extra 
borstels, dweilen, trekkers, vodden 
komen tevoorschijn. Alle ruimtes 
op school krijgen een stevige beurt. 
Geen enkele stoel, tafel, vloer, ven-
sterbank, radiator …  kan hieraan 
ontsnappen. 

Om 9.00 uur wordt er eventjes halt 
gehouden. De boterhamdoos komt 
op tafel. Een koffie smaakt heerlijk.

Na dit halfuurtje pauze verspreidt 
het gezelschap zich terug over de 
lokalen van de school tot 12.00 
uur.

Zo gaat het elke dag opnieuw. Na 
2 weken kan deze ploeg de school-
poort achter zich sluiten met een 
goed gevoel. 

Ook voor hen staat nu een vakantie 
te wachten. 

Dankjewel                 onderhoudspersoneel! 
Jullie doen dit keer op keer  
fantastisch!

Internationaal project (deel 3) ... 
Deze keer trokken we van 13 tot 20 mei met een 11-koppige delega-
tie richting Lissabon. 

Bij aankomst was voetbalploeg Benfica kampioen, was de paus net terug 
naar Rome vertrokken en sleepte Portugal de Eurosongtrofee binnen.
Onze trofee was een navormingscursus met als titel…  “Teach, learn en 
quality”. 
Wat we altijd heel belangrijk vinden, is de inhoud van de cursus. Als we 
zouden zeggen dat alles nieuw was, zou dit gelogen zijn. Hier en daar 
was er een opfrissing van inhouden die in ons verre geheugen waren 
opgeslagen.  Een ideaal moment om heel wat zaken op te frissen. Ander-
zijds kregen we vernieuwende inzichten die we zeker kunnen toepassen 
in onze Deerlijkse scholen. We leerden hoe we ons kwaliteitsonderwijs in 
kaart kunnen brengen en hoe we het navormingsproces kunnen bewa-
ken.  Zaken die verhelderend zullen werken voor alle medewerkers en 
noodzakelijk worden voor inspectie.
Naast de interessante inhoud van de cursus was er ruimte om mensen 
beter te leren kennen en een rondleiding mee te maken in Lissabon.
Uiteindelijk landden we zaterdagnacht 20 mei opnieuw op Belgische bo-
dem met een pak nieuwe kennis en een mooie ervaring rijker.  
Dank je wel Europa!

‘School’meesjes in de berk...
In mei leggen alle vogels een ei!
Deze pimpelmees koos hiervoor 
een perfecte locatie. 
De sier-vogelnestkastjes op de 
kleuterspeelplaats in de berk wer-
den enkele jaren geleden opge-
hangen door de kleuters van de 
kangoeroeklas. Nu is er eentje 
bewoond door een pimpelmezen-
gezin.
Leuk om te weten dat onze school 
ook diervriendelijk is! 
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Wie lost de rebus op?
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... het is weer 
voorbij ...!
De tweedaagse uitstap naar de 
Lork (Kemmel) was voor de leer-
lingen van het eerste leerjaar op-
nieuw reuze fi jn. Behalve voor die 
ene jongen die per ongeluk op z’n 
elleboog terecht kwam en nu in het 
gips zit. 
Het goede weer, de fi jne bege-
leiding en het mooie programma 
maakte alles tot een onvergetelijk 
geheel. Dit jaar was er ook een 
nieuwigheid! Op donderdag was 
de eerste halte gepland in Astrolab 
(Zillebeke). Daar kregen de leer-
lingen en meegereisde ouders uit-
leg over het heelal. Dit sloot nauw 
aan bij één van de thema’s uit de 
nieuwe leesmethode (sterren en 
planeten). Dit jaagde de onkosten 
echter enkele euro’s de hoogte 
in. De leerkrachten beslisten om 
3 euro bij te leggen uit het “potje” 
dat ze ieder jaar ontvangen van de 
ouderraad. Op die manier konden 
de kosten voor de ouders beperkt 
blijven tot 50 euro. 
Dank je wel ouderraad!!  

Bestuurswissel in de 
ouderraad...

Tijdens de laatste algemene verga-
dering van de ouderraad werd het 
nieuwe bestuur van de ouderraad 
voor de volgende twee schoolja-
ren voorgesteld. Kenny Vercruysse 
en Isabel Lambrecht worden onze 
nieuwe voorzitters. David Behae-
gel wordt penningmeester en Elke 
De Bel wordt secretaris. We wen-
sen de nieuwe bestuursploeg veel 
mooie en deugddoende momenten 
in de ouderraad. 

Graag zeggen wij dank aan het af-
scheidnemend bestuur. Koen, Ste-
faan, Veerle en Heinz, dank je wel 
voor de voorbije jaren! Stefaan en 
Veerle blijven nog eventjes lid van 
de ouderraad, Koen en Heinz ver-
laten de groep.
Ook de andere leden die de ouder-
raad verlaten, willen wij ten volle 
bedanken! Het ga jullie allen goed, 
en weet dat jullie altijd welkom zijn 
in de berk en de beuk! 

Het schooljaar was weer fi jn!
Geniet van een welverdiende vakantie!
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Familie- 
nieuws
Overlijden:
Prosper Vanhoenacker (25/04/17) 
  opa van Fenne (5A), Nand (3A) 
  en Vic (3C)
Sonia Bouckhuyt (07/05/17) 
  oma van Jarne D. (2C) 
Johan Vandewoestijne (10/05/17) 
  opa van Noor (1B), Kasper (3KB) 
  en Lieze V. (1KA)
Suzanne De Cock (28/05/17) 
  oma van Fenne (5A), Nand (3A) 
  en Vic (3C)
Victor Dejonghe (13/06/17) 
  opa van Lise (1D) en  
  Thomas D. (3C)

Geboorten:
Luca Deprez (12/04/17) 
  zoontje van Nathalie Lapeirre  
  (keukenpersoneel eetzaal  
  peuter/1e kleuter)
Kato Follens (22/05/17) 
  zusje van Merel (1KPB)  
  en Alexander (2B)
Mare Debuysere (13/04/17) 
  zusje van Nore (1KA)

Huwelijk:
Denis Lietaert en  
Stefanie Dejonghe (10/06/17) 
  mama en papa van Shanaia (5B) 
  en Shakira L. (5C)

Kalender
juli 2017:
01/07: Start zomervakantie!

augustus 2017:
26/08: Openklas in de berk 
 en de beuk.

september 2017:
01/09: Opening van het 
            nieuwe schooljaar
17/09:  Gezinswandeling
18/09:  Infoavond: 3e kl.
19/09:  Infoavond:  
            1e kl.+ peuter en 6e lj.
20/09:  Infoavond: 1e lj.
21/09:  Oudercontact:  
            4e lj. en 5e lj.
21/09: Infoavond: 2e kl.
27/09: Oudercontact:  
 2de en 3de lj.
29/09: Start to caféspelen

oktober 2017:
02/10 - 06/10: Zeeklassen 4e lj.
11/10: Bokkeslot 1e kl.
13/10: Ped. Studiedag
18/10: Bokkeslot 1e kl.

Juf Christine...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk jaar gaat het onderwijsblad 
Klasse op zoek naar ‘De leraar van 
het jaar’. Deze symbolische prijs is 
een erkenning voor het beroep van 
leerkracht.
Uit 3000 inzendingen werd onze juf 
geselecteerd bij de laatste 200! 
Op 31 mei mocht zij naar Antwer-
pen samen met nog 199 andere 
leerkrachten. Leraar van het jaar 
werd onze juf niet, maar toch zijn 
we apetrots!!!
Dank juf Christine voor alles wat je 
voor onze school doet! Dank aan 
al onze juffen en meesters die er 
ieder jaar opnieuw staan om onze 
leerlingen van de berk en de beuk 
wereldwijs te maken.

Nieuwe leesmethode...
1 september 2016: Start nieuwe leesmethode (LIJN 3) in het eerste leerjaar 
1 jaar later… evaluatie…
We mogen besluiten dat de introductie van de nieuwe leesmethode in 
het eerste leerjaar een schot in de roos was. 
Enkele positieve eigenschappen:
De leerlingen konden leren op eigen niveau (zeer goede differentiatie).
Schitterend materiaal met heel mooie verhalen.
De lessen zijn zeer goed ICT-ondersteund.
De thema’s bereiken de interessevelden  van de kinderen maximaal. 
De leesresultaten liggen stukken hoger.
Het plezier voor de leerkrachten om les te geven ligt zeer hoog.
Wij zijn gelukkig!
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