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Schoolkrant

zaterdag

De klas zoals ze is...open van 10u tot 12u.

En nog zoveel meer.

Start je straks in het
 eerste leerjaar?

De kinderen van het derde kleuter 

(kandidaten voor het eerste leerjaar) 

Een vraagje... ?

25 april25 april

voor startende peu
ters voorzien

we een eigen activit
eit…
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Nieuwjaarsreceptie...
Tijdens onze nieuwjaarsreceptie huldigden wij de voorzitters van onze 
beide schoolbesturen. Twee schitterende mensen die -samen met hun 
ploeg- heel veel achter de schermen werken voor de berk en de beuk!
Dank je wel burgemeester Claude Croes en mevrouw Sabine Michiels!

We nodigden ook de mensen van het “Bokkeslot” en van de organisa-
tie “Effen Weg” uit om hen de opbrengst van de acties voor onze goeie  
doelen te overhandigen. De 3200 euro wordt onder hen verdeeld. We zijn 
trots dit mooie bedrag te kunnen overhandigen.

..

Huis van  
het kind...
Huis van het 
Kind Deerlijk 
is een netwerk 
van verschil-
lende partners 
(en dus geen 
fysiek huis) die 
werken rond 
preventieve ge-
zondheidszorg, 
opvoedingson-
dersteuning en 
ontmoeting. 
Wij, Centrumscholen Deerlijk, ma-
ken met veel enthousiasme deel uit 
van dit netwerk.
Met onze samenwerking willen wij 
onze krachten bundelen en sa-
men bouwen aan de kansen voor 
een optimale ontplooiing van elk 
kind en elke jongere binnen de ge-
meente Deerlijk. 
We richten ons daarbij naar de kin-
deren en jongeren zelf, maar ook 
naar hun ouders of opvoedingsver-
antwoordelijken.
Je kan ons digitaal Huis van 
het Kind vinden via de link: 
www.huisvanhetkinddeerlijk.be.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdboekenmaand...
Op 1 maart start de jeugdboekenmaand met als thema:  
“WAT DOET KUNST?”
Over kunst valt veel te zeggen, veel te lezen en veel te ontdek-
ken. 
Moet ik het mooi vinden? Hoort het thuis in een museum? Of in 
een theater? Kan ik het ook op straat vinden? Moet het duur zijn? 
Mag ik het aanraken? Kan ik het zelf maken? Moet ik het snap-
pen? Mag ik erom lachen? Moet ik er stil van worden? 
Eén ding is zeker: een eenduidig antwoord is er niet!

Laten we samen ontdekken waarom KUNST de wereld 
mooier maakt! iedereenleest.

JEUGDBOEKEN
MAAND MAAND 20202020

??kunstkunst?kunst?
WatWat doet
kunst

doet
kunst
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Gezocht...
Beste ouders en sympathisanten,
Op 5, 6 en 7 juni 2020 gaat ons 
tweejaarlijks schoolfeest weer 
door. 
Dit vormt ondertussen een begrip 
binnen Deerlijk.
3 dagen feest waarbij kinderen, 
leerkrachten, mensen van de ou-
derraad én ouders maar ook heel 
wat passanten over de vloer ko-
men.
Steevast kunnen we rekenen op 
een schare trouwe sponsors. Maar 
om IEDEREEN de kans te ge-
ven, vermelden we dit ook in onze 
schoolkrant.
Er zullen opnieuw verschillende 
formules van sponsoring mogelijk 
zijn.
Heb je interesse? Wil je meer info?
Neem contact op via mail op  
sponsoring@berkenbeuk.be.

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

nodigt jullie warm uit voor het jaarlijkse

op  ZONDAG 3 MEI 2020 in de berk, 
Sint-Rochusstraat

 
Zet de fietsen alvast in orde,  

smeer je kuiten in en verwacht je aan:

een heerlijk, gezond ontbijt ... een leuke fietstocht ...  
spannende opdrachten onderweg ... fantastisch weer ...  
ambiance ... een lekker aperitiefje ... fijn gezelschap ...    

Tot 3 mei! 

De chocoladeberen  
komen al even piepen!
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Kalender
Maart 2020
05/03 Algemene vergadering 
 ouderraad

06/03 Dag van de vrijwilliger

11/03 Oudercontact 3de kl.

April 2020
06/04 Begin paasvakantie

12/04 Pasen

18/04 Open klasmoment  
 voor startende peuters

23/04 Schoolreis 3de kl. 
 Bezoek boerderij 2KA

25/04 OPEN  
 SCHOOL
28/04 Bezoek boerderij 2KB

Familie- 
nieuws
Overlijden:

Francine Tanghe (01/12/19) 
  schoonmoeder van juf Leen (3B)

Germain Bouvry (5/12/19) 
  opa van Félice (2C),  
  Carl (2KA) en Jean A. (2-3KC)

Bernard Baelde (12/12/19) 
  opa van Justin (2C) en  
  Jozefien D. (3KB)

Kolo Bleta (13/12/20) 
  overgrootvader Rebeke B. (5A)

André Tijtgat (20/12/19) 
  opa van Hayley S. (3C)

Hugo Platinck (24/12/19) 
  opa van Tine De Smet (2A)

Esther Declercq (7/01/20) 
  overgrootmoeder van Roxanne 
  (3A) en Axelle  E. (1C)

Maria Vertonghen (16/01/20) 
  oma van Alexandra H. (6B)

Victor Waegebaert (17/01/20) 
  overgrootvader Silke B. (5A)

Alice Vandoorne (30/01/20) 
  moeder van juf Mieke (1A), 
  schoonmoeder van Chris  
  (directeur) en oma van  
  juf Katrijn (zorg)

Geboorten:

Layan El Haouari (13/12/19) 
  zusje van Imran (1KPB)

Eliyah Bolombo (08/01/20) 
  broertje van Izaïah (1KPA) 

Emile Vantieghem (10/01/20) 
  broertje van Louise (2B)  
  en Elena (3KB)

Roxas Vancaenegem (10/01/20) 
  broertje van Jayden C. (5B)

Jef Dejonghe (17/01/20) 
  zoontje van juf Lynn (5A)

Welkom 
kleine Jef...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 17 januari 2020 werd Jef  
Dejonghe geboren.

Mama Lynn Herrero (juf van klas 
5A) en papa Kenzo laten weten dat 
alles naar wens verloopt!

Wij allen van de berk en de beuk 
popelen om de baby van juf Lynn 
eens te zien!

Proficiat alvast van ons allemaal!!

Sport...
Op het netbaltornooi van woensdag 
5 februari waren heel wat sportieve 
enthousiastelingen.
Rhune, Loes en Frauke waren een 
heel sterk team van onze school. 
Ze zetten maar liefst zes overwin-
ningen op hun palmares.
Proficiat!
Volgende sportactiviteit:
badmintoninstuif op woensdag 
11 maart voor de leerlingen van 
het 2de lj tem 4de lj.

Save the date:  
Schoolfeest 5 - 6 - 7 juni 2020

 ons op 


