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23 november 2019

in de refter van de BERK
Napraten kan in het SPOEDCAFE vanaf 17u00

Volwassenen: 2,5 euro
Kinderen: gratis

ouderraad organiseert:

Verplicht inschrijven via
www.berkenbeuk.be

of 056-70 31 92
 

in samenwerking met Rode Kruis Deerlijk
en Jeugd Rode Kruis

Van 15u00 tot 17u00

voor OUDERS 
en hun KINDEREN 

Spoedcursus

REANIMATIE
& gebruik van een AED toestel

Hoogstraat 41, Deerlijk • 056 70 31 92
berkenbeuk.be
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We plannen 3 warme acties voor de Warmste Week !

Wandelpool for Life
Kunnen we te voet tot bij de presentatoren van MFL in Kortrijk geraken?
Team Wandelpool is ervan overtuigd! Wij wandelen graag en gaan de uitdaging aan.
Tijdens de warmste week verzamelen we vrijwillige bijdrages van onze stappers  
en begeleiders voor onze wandelingen.
We verkopen ook fietslichtjes om de donkere dagen zo veilig mogelijk door te komen.
Met onze lichtjes en het ingezamelde geld stappen we naar Kortrijk. Klein en groot kunnen mee, 
want iedereen zorgt voor iedereen. We vertrekken op maandag 23 december om 10 uur.  
Meer info volgt. Houd zeker onze facebookpagina in de gaten!I

In de inkom van de berk plaatsen we een muntjesbuis. 
Wie niet wandelpoolt kan door de buis te helpen vullen met muntjes ook de actie steunen.

Kerstconcert

We steunen 2 goede doelen:
Kinderboerderij Bokkeslot: 
Kinderboerderij Bokkeslot wil een plaats zijn waar kinderen, jongeren en volwassenen zich thuis 
kunnen voelen. Ze organiseren het jaar rond activiteiten op maat voor hun vele doelgroepen.

Effen weg: 
Effen weg organiseert jaarlijk 180 begeleide wandeltochten voor mensen met chronische pijn of 
mensen met burnout, depressie... Zo geraken vele mensen uit hun sociaal isolement en ontstaan 
mooie vriendschappen. 

Ons schoolkoortje “de muziekboom” presenteert

“DE LAATSTE KERSTBOOM”
op vrijdag 13 december 2019 om 19 u.  
in de eetzaal van de berk.

Dag iedereen!

Wij zingen supergraag! Elke maandagmiddag hebben wij onze wekelijkse 
afspraak. Sedert september zijn we druk aan het oefenen voor het  
kerstoptreden. Voor alle geïnteresseerden brengen wij een mooi kerstverhaal.

Wat het precies wordt, verklappen we nog niet. 
Kom en luister zelf! Van harte welkom!

Warme en vroege kerstgroetjes,  
de enthousiaste zangertjes van de muziekboom
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De ouderraad...
In september is de ouderraad ook weer van start gegaan. Tijdens de eer-
ste algemene vergadering mochten we heel wat nieuwe gezichten ver-
welkomen! Dat is altijd leuk en goed nieuws! 
Team fit, team imago, team feest en team klus & co staan voor een druk 
werkjaar. 
Team fit zorgde in september reeds voor een geslaagde gezinswande-
ling. Ook het wekelijks fruit snijden is opnieuw gestart. Het velo-ontbijt en 
enkele leuke sportactiviteiten staan zeker nog op het programma. 
Team klus & co is alweer aan het werk in de berk. 
Team imago voorziet enkele vormingsavonden en is onder andere ook 
bezig met een leuk promofilmpje over de berk en de beuk. We zijn be-
nieuwd! 
Dit jaar is er opnieuw schoolfeest in juni. Team feest zal dit weer in goeie 
banen leiden. We kijken er al naar uit!! 
Tot slot hebben we ook nog een groep ‘helpende handen’. Mensen die 
zich moeilijker vast kunnen engageren voor een team, kunnen via ‘hel-
pende handen’ bijspringen waar het hen past. Ook dit is een belangrijke 
groep in onze ouderraad. Als schoolteam zeggen we graag dank je wel 
voor zoveel enthousiaste ondersteuning!!!
Nieuwe mensen blijven nog steeds welkom! 
Wie meer info wenst, kan steeds mailen naar ouderraad@berkenbeuk.
be of eens binnen springen bij directeur Chris of Olivier.

Fluohesje
De dagen worden korter, het weer wordt slechter. Het dragen van een 
fluohesje wordt dan nóg 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!

Schoolsport  
2019-2020... 
Elk schooljaar organiseert de sport-
dienst samen met de Deerlijkse 
scholen een naschools sportaan-
bod op woensdagnamiddag. 
We proberen voor elke graad een 
uitdagende kalender op te stellen. 
Deelnemen is gratis.  
Inschrijven kan je doen via je sport-
leerkracht op school.

Sportactiviteiten voor de volgen-
de maanden:
13/11/19 Tussen 4 vuren 
 3de tem 6de lj.

11/12/19 Kerstcircuit 
 1ste tem 2de lj.

22/12/19 Kerstcorrida 
 1ste tem 6de lj.

15/01/20 Dans en turnen 
 1ste tem 4de lj.

05/02/20  Netbal 
 6de lj.

11/03/20 Badmintoninstuif 
 2de tem 4de lj.

01/04/20 Minivoetbal 
 6de lj.

13/05/20 Estafetteloop 
 1ste tem 6de lj.

28/05/20 Sportdag 
 2de en 3de graad

SCHOOLSPORT 2019-2020 

Elk schooljaar organiseert de sportdienst samen met de  
Deerlijkse scholen een naschools sportaanbod op woensdagnamiddag.  

We proberen voor elke graad een uitdagende kalender op te stellen. 

Deelnemen is gratis.  
Inschrijven kan je doen via je sportleerkracht op school.

 25 september Scholenloop 1e > 6e leerjaar

 8 oktober Sportdag 1ste graad 1e > 2e leerjaar

 16 oktober Minivoetbal 4e leerjaar

 13 november  Tussen 4 vuren 3e > 6e leerjaar

  11 december Kerstcircuit 1e > 2e leerjaar

 22 december Kerstcorrida 1e > 6e leerjaar

 15 januari Dans en turnen 1e > 4e leerjaar

 5 februari Netbal 6e leerjaar

 11 maart Badmintoninstuif 2e > 4e leerjaar

 1 april Minivoetbal 6e leerjaar

 13 mei Estafetteloop Gaverdomein 1e > 6e leerjaar

 28 mei Sportdag 2de - 3de graad 3e > 6e leerjaar
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Familienieuws...

De ooievaar...
De ooievaar zagen we niet passe-
ren, maar het resultaat mag gezien 
worden. Binnen het lerarenkorps 
werden drie wolkjes van baby’s ver-
welkomd! 
Eerst verraste juf Lien ons. Kort 
daarna verblijdde juf Annelies het 
team en ook juf Charlotte bleef niet 
achter!

Als team leven we mee met zo’n 
blijde gebeurtenissen. We zijn met 
z’n allen blij en heel erg fier  op de 
drie flinke baby’s. 
We wensen Lone, Lucas en Alice 
heel veel fijne momenten toe in een 
lang en gelukkig leven! 
Langs deze weg zeggen wij nog 
graag eens proficiat aan de ma-
ma’s en papa’s!

Kalender
november 2019
02/11 Open klasmoment  
 voor startende peuters
08/11 3de kleuter op bezoek  
 bij René Declercq
11/11 Herdenking  
 wapenstilstand
13/11 Tussen 4 vuren 
 3de tem 6de lj
23/11 Spoedcursus reanimatie

december 2019
11/12 Kerstcircuit 
 1ste en 2de lj
13/12 Kerstconcert voor MFL
18/12 Oudercontacten
22/12 Kerstcorrida  
 (Sam & Kim)
23/12 Begin kerstvakantie 
 Wandelpool stapt naar  
 Kortrijk voor MFL.

Lucas Devolder (14/08/19) 
  zoontje van juf Annelies V. 
  (sportleerkracht)

Lone Ovaere (19/08/19) 
  dochtertje van juf Lien D. (2-1KA)

Alice Den Haese (13/09/19) 
  dochtertje van juf Charlotte D.  
  (leerkracht lerarenplatform)

Taro Desloovere (22/09/19) 
  broertje van Margaux D. (5A)

Lucie Vanysacker (05/10/19) 
  zusje van Julot (1B) en Obe V. (3A)

Huwelijken:
Belinda Degroote en  
Pascal Vanwynsberge (04/10/19) 
  mama van Lore D. (4B)

Overlijdens:

Anaïse Defoor (01/07/19) 
  overgrootmoeder van  
  Senne D. (5A) 

Magdalena Verhoest (15/08/19) 
  oma van Noor (1C), Lief (5B) en 
  Noémie D. (1KPD)

Romain Bossuyt (29/08/19)    
  overgrootvader van Warre (3B) 
  en Loes B. (6C)

Gerard Demeire (04/09/19) 
  opa van Kayne D. (5C)

Therese Allaert (11/09/19) 
  overgrootmoeder van  
  Emma D. (6B), Fien D. (3C)  
  en Emiel D. (1A)

Elisabeth Didier (16/09/19) 
  overgrootmoeder van  
  Mathis (4C) en Lucas D. (6C) 

Cécile Sonneville (17/09/19) 
  overgrootmoeder van  
  Levi B. (2A)

Linde Van Tieghem (2/10/19) 
  zusje van Nora V. (5B)

Geboorten:
Mila Ide (18/06/19) 
  broertje van Mauro I. (2KB)

Leandro Busschaert (02/08/19) 
  broertje van Hailey B. (1KPB) 

Oscar Dujardin (01/08/19) 
  broertje van Sienna (2KA)

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


