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Schoolkrant
Heel wat nieuwe gezichten in de berk + de beuk...
Dit jaar verwelkomen we maar 
liefst 5 nieuwe leerkrachten in onze 
school. Graag stellen ze zich kort 
aan u voor.

Van links naar rechts: 
Lies De Mey, Larissa Maes, Kilian 
Vanhouteghem, Marthe Messiaen 
en Saskia Delbeke

Ik ben Lies De Mey, 30 jaar. Ik ben 
van Gent maar ben in Deerlijk ko-
men wonen. Na m’n opleiding als 
kinderverzorgster kon ik niet wach-
ten om een job te zoeken om sa-
men met kinderen nieuwe zaken te 
ontdekken, knutselen,.. zo ben ik 
op school terecht gekomen als juf 
in de opvang en als kinderverzorg-
ster in de kleuterklassen. Ik kom 
dan ook elke dag met veel enthou-
siasme!

Hallo, mijn naam is Larissa Maes. 
Ik ben 25 jaar en woon in Waregem. 
Ik heb al 3,5 jaar ervaring als kleu-
ter-, zorg-, en turnjuf in verschil-
lende scholen. Met veel enthousi-
asme kan ik u vertellen dat ik sinds 
dit schooljaar extra ondersteuning 
geef in de kleuterklassen. Samen 
met het team gaan we aan de slag 
om de kleuters te laten groeien.

Ik ben meester Kilian Vanhouteg-
hem.  Ik ben een leerkracht die en-
thousiast voor de klas staat en elke 
dag met een lach naar school gaat.
Mijn mémé en pépé wonen in Deer-
lijk en mijn mama is oud-leerling 
van de school. Daarom ken ik ook 
de omgeving van Deerlijk goed. 

Ik ben Marthe Messiaen, klasleer-
kracht van 5A. Sinds september 

2021 ben ik actief in het werkveld. 
Het is voor mij heel speciaal dat 
ik kan werken in een school waar 
ik zelf als kind mijn lagere school-
loopbaan kon volbrengen. De vele 
bekende gezichten voelen als 
thuiskomen en vormen een ste-
vige steunpilaar. Kiezen voor het 
onderwijs kwam bij mij vanzelf. Ik 
vind het fijn om mij in te zetten voor 
kinderen en hen dingen bij te leren. 

Mijn naam is Saskia Delbeke. Ik 
ben zorgleerkracht in de Berk en 
de Beuk. Daarnaast sta ik ook in 
het zesde leerjaar. Ik koos voor 
het onderwijs omdat ik heel graag 
leerlingen nieuwe dingen laat ont-
dekken en leren. En waar kan dit 
beter dan in de school waar ik zelf 
als kind heb gezeten.
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Schoolsport  
2020-2021... 
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:
24/11/21 Netbal 
 5de en 6de lj.

19/12/21 Kerstcorrida 
 1ste tem 6de lj.

22/12/21 Kerstcircuit 
 1ste en 2de lj.

19/01/22 Dans en turnen 
 1ste tem 4de lj.

16/02/22  Minivoetbal 
 4de lj.

04/05/22 Minivoetbal 
 6de lj.

19/05/22 Sportdag 
 2de en 3de graad

01/06/22 Estafetteloop 
 1ste tem 6de lj.

SPORTEN IS  
LEUK EN GEZOND! 

In de berk + de beuk 
“Mag je zijn wie je bent...“
Een slogan waar we allemaal achter staan! Daarom waren we zo enthou-
siast om een actie te bedenken voor de warmste week. 
Samen met alle lagere schoolkinderen wandelen we een tocht doorheen 
Deerlijk.  Familieleden en vrienden kunnen deze tocht sponsoren per kilo-
meter. Deze wandeling gaat door op vrijdag 24 december in de voormid-
dag. 

Ook juf Monique steekt de handen uit de mouwen en start dit jaar opnieuw 
haar koor op. Elke dinsdag zullen de kinderen over de middag liedjes oe-
fenen die ze dan brengen als kerstmusical “De Kerstnar” op zaterdag 
18 december 2021.

De opbrengst van de sponsorwan-
deling en de kerstmusical gaat 
naar het DWW Fonds om in 2022 
projecten te realiseren rond het 
thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. 
(Meer info op  
www.dewarmsteweek.be)

Wij hopen dat jullie hier even warm 
van worden als wij en dat jullie 
onze kinderen en de acties mas-
saal steunen! 

    Werkgroep “De Warmste Week”

Internationaal project... 
Van 12 tot 19 september gingen 8 mensen van onze scholengemeenschap 
-waaronder directeur Olivier en meester Philip- op cursus naar Firenze.  
Dit in het kader van ons Erasmus project. De cursus ‘ Using mobile devi-
ces as educational tools’ was best leerrijk. Wat daar geleerd werd, werd in 
de personeelsvergadering aan alle leerkrachten meegedeeld. 
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Ik wandel mee... 
... omdat er soms toffe acties zijn, zoals met de oliebollen! 
... omdat als het regent, ik mijn unicorn paraplu kan gebruiken en in
    de plassen kan stappen. 
... omdat ik dan ’s morgens niet naar de opvang moet voor 10 minuten. 
... omdat mijn mama dan vroeger op haar werk is en ook vroeger weer 
    thuis is.
... omdat het fijn is om ’s morgens al te spelen met mijn vrienden.
... omdat wandelen gezond is, we zitten al genoeg stil op de schoolbanken. 
... omdat ik graag met mijn vriendinnetje naar school ga.
... omdat ik graag vertel aan de mama die meestapt met de wandelpool. 
... omdat we dan niet met de auto tot aan school moeten rijden.
... omdat ik niet smelt als het regent en we soms zelfs een regenboog zien!

En zo maken we de schoolomgeving aangenamer en veiliger voor  
iedereen!

Wil je het ook een keer proberen? Kom tussen 7.50 en 8.00 uur naar een van de 4 startpunten en wandel met  
2 vrijwilligers naar school (en dit is gratis). Wil je zien hoe het er aan toe gaat? Check zeker eens onze Facebook-
pagina Wandelpool Deerlijk.

Nieuwe klassen in de berk... 
Het onderwijs van de 21ste 
eeuw vraagt aan leerkrach-
ten wat aanpassingen. Ook de 
klasinfrastructuur veranderen, 
is noodzakelijk. Dit zijn werken 
die je niet zomaar kan doen. Dat 
vraagt tijd én centen.
We zijn blij dat we nu 5 klassen 
konden aanpassen naar de he-
dendaagse normen.
Er kwamen extra werkbanken 
en  werknissen voor individueel 
werk. Tussen de klassen een 
deur om het klasdoorbrekend 
werk te stimuleren. De klas-
wanden kregen een rustgevend 
nieuw kleurtje en de vloerbekle-
ding werd een nieuw laminaat.
Hopelijk slagen we er dit jaar 
ook nog in om het klasmeubilair 
te vernieuwen.
Dan zijn we helemaal klaar om 
opnieuw 100 jaar kwalitatief on-
derwijs aan te bieden!
Op naar 2122.
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Familienieuws...
Overlijden:
Roger Laevens (18/07/21) 
  overgrootvader van Romy (3B) 
  en Camille D. (2B)
Gilbert Decuyper (10/08/21) 
  overgrootvader van Batiste D. (3B)
Donny Van Den Bussche (03/09/21) 
  opa van Liam H. (Uiltjesklas)
Marc Demeulemeester (09/09/21) 
  opa van Jules (Olifantenklas) en 
  Leon D. (2A)
Denisa Van Dooren (18/09/21) 
  overgrootmoeder van Ralph V. (4A)
Maria Seynaeve (27/09/21) 
  overgrootmoeder van Enya (6B)  
  en Olivia V. (3C)
Leszek Hawris (05/10/21) 
  opa van Zuzanna K. (6A)

Kalender
november 2021
01-05/11 Herfstvakantie
06/11 Open klasmoment  
 startende peuters
11/11 Wapenstilstand
12/11 René De Clercq 3e kl.
14/11 Startvergadering  
 ouderraad met  
 hapje en drankje
24/11 Netbal 6e lj.

december 2021
06/12 Sint op school
07/12  Algemene vergadering 
 ouderraad
18/12 Kerstverhaal
19/12 Kerstcorrida
22/12 Kerstcircuit  
 1e en 2e lj.
24/12 einde om 11.40 uur  
 (geen opvang  
 in de namiddag)
27/12 Start Kerstvakantie

 

Kruiswoordraadsel... 

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

Frans Depraetere (20/10/21) 
  schoonvader van juf Vera (zorglkr.)

Geboorten:
Judith Den Haese (02/07/21) 
  dochtertje van juf Charlotte  
  en Michiel
Kasper Buyse (02/09/21) 
  broertje van Rosalie (Vlinderklas)
Viv Ottevaere (17/09/21) 
  kleindochtertje van juf Els D. (1C)
Georges De Clercq (23/09/21) 
  zoontje van juf Leila (zorglkr.) 
  en Kristof

Huwelijken:
Jonas Deprez en Annelies D.  
  (08/10/21)  
  papa van Ninke D. (5B)


