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Voor nieuwe ouders:
rondleidingen op afspraak

Start je straks in het eerste leerjaar?
De kinderen van het derde kleuter 

(kandidaten voor het eerste leerjaar) 
en hun ouders worden stipt om 9.30 uur verwacht

zaterdag23 april23 april
7de jaargang | Nummer 39 | maart - april ‘22

Schoolkrant



    Groots in groeien!                                                                                     Meer nieuws op www.berkenbeuk.be                                                         

Waar kijk je naar uit als je straks 
meer vrije tijd hebt?
Ik hou van de natuur, van tuinieren 
in en rond mijn serre. Bij goed weer 
zullen de wandelschoenen klaar 
staan. Ik kijk ernaar uit om, samen 
met mijn man Marc, “stationsstap-
pers” te doen. Dit zijn wandelingen 
tussen twee stations.
Tussendoor gaan we zeker ook 
een museum meepikken.
Daarnaast wil ik leren brood bak-
ken, tijd maken om te lezen en ik 
ga ook eens nadenken hoe ik mij 
verdienstelijk kan maken voor de 
samenleving.

Wij wensen juf Annie het aller-
beste toe!

De schoolloopbaan van juf Annie 
zit er op. Na de krokusvakantie is 
juf Annie met pensioen. 
De leerlingen van haar klas had-
den nog enkele vraagjes.

Gaf je al altijd les in de berk?
Neen, ik begon in de school op de 
Stationswijk. Dat was een klein 
schooltje met graadsklassen. Dat 
betekent dat er twee leerjaren sa-
men zaten in één klas. Ik gaf eerst 
les aan het 1ste en 2de leerjaar en 
daarna aan het 3de en 4de leer-
jaar. 
Daarna kwam ik naar de meis-
jesschool en begon er in het 2de 
leerjaar. In 1998 startte de samen-
werking met de jongensschool en 
sindsdien spreken we over de berk 
& de beuk.

Welk vak gaf je het liefst?
Alle vakken interesseren me maar 
taal en wiskunde gaf ik heel graag.

Was het laatste jaar moeilijk? 
Door die corona?
Tijdens het laatste jaar waren er 
nog heel wat veranderingen op 
school. Zo zijn we op 1 septem-
ber gestart zonder klaslokaal. De 
werkmannen waren nog niet klaar 
met onze “nieuwe” klas. 
We begonnen ook met een spik-
splinternieuwe rekenmethode. Dat 
brengt altijd wat extra werk mee. 
Ook de rapporten steken in een 
nieuw kleedje: geen punten meer 
voor het 2de leerjaar maar een 
woordrapport.
Corona bracht natuurlijk ook extra 
druk mee. We startten met online 
lesgeven en de eerste communie 
schoof op naar het 2de leerjaar. 

Wat was het meest gekke dat je 
in je loopbaan bent tegengeko-
men?
Eigenlijk heb ik in mijn loopbaan 

geen supergekke dingen beleefd. 
Toen er voor het eerst nieuwe, 
jonge juffen op school toekwamen 
die oud-leerlingen van mij bleken te 
zijn, vond ik dat wel iets speciaals.

Zijn er dingen die erg veranderd 
zijn in de periode dat je les gaf?
De kinderen van het 2de leerjaar 
zijn nog altijd even lief, spontaan 
en enthousiast. De luisterhouding 
is wel bij heel wat kinderen anders 
dan vroeger.
De digitalisering heeft het hele 
schoolgebeuren veranderd. Toen 
ik les begon te geven waren er nog 
geen computers op school. Er wa-
ren zwarte borden met krijt. Nu zijn 
er slimme witte borden zonder krijt.
We geven nu ook online les en 
maken werkblaadjes zonder type-
machine.

Juf Annie van klas 2A gaat met pensioen...
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Etymologie Klusteeltje...

Als je in het woordenboek het woord “klusteeltje” opzoekt, zal je helaas 
niets vinden.Het gaat over een nieuw-samengesteld-woord. Je ontdekt er 
KLUS in én een deeltje van KASTEEL.
Om te achterhalen vanwaar dit woord komt, moet je in de ouderraad 
(werkgroep klus en Co) zijn.
Om te achterhalen waar het klusteeltje staat, moet je in de berk zijn…
We hopen de realisatie volledig rond te krijgen tegen het schoolfeest.
Merci, klussers, voor de realisatie én de vriendschap!

Hoera!... 
De uiltjesklas kreeg een splin-
ternieuwe TV. Spelletjes spelen,  
filmpjes kijken, schrijfdansen, ...
We kunnen het allemaal!

zijn. Ik denk met veel warmte terug 
aan ‘mijn’ klasje en hoop dat ze het 
verder goed doen. Ik heb er alle 
vertrouwen in. Het zijn stuk voor 
stuk toppertjes.
Tot slot, wat wens je alle kinde-
ren van de berk en de beuk toe 
voor het nieuwe jaar?
Ik wens jullie allen heel veel moed 
en veerkracht om er toch weer een 
leuk en boeiend schooljaar van te 
maken. Draag zorg voor elkaar.
Dank je wel juf Ann voor dit fijne 
interview! Weet dat je altijd wel-
kom blijft in de berk en de beuk!

Dag juf Ann, hoe gaat het nog 
met jou? 
Sedert oktober 2021 mag jij ge-
nieten van een welverdiend pen-
sioen. Kan je de vele vrije tijd 
vullen?
Het gaat heel goed. Dank u wel. De 
dagen vliegen voorbij. De huishou-
delijke taken, die ik vroeger nog na 
schooltijd moest doen, werk ik in de 
voormiddag af..
Ook grotere werken staan dan op 
de planning: kasten leegmaken en 
spullen sorteren, de kelder en de 
zolder een serieuze opruimbeurt 
geven,… Kortom zaken aanpak-
ken die lang niet aan de orde wa-
ren wegens “geen tijd”.
Omdat niets moet, zijn deze bezig-
heden leuker dan verwacht…
Ook de namiddagen zijn gauw ge-
vuld met wandelen, de kleinkindjes 
opvangen, nieuwe recepten uitpro-

beren, brood bakken, een boek le-
zen, op stap gaan, fotoboeken ma-
ken,… even niets doen.
Op school praten we soms nog 
eens over jou, we missen je ei-
genlijk wel een beetje. Mis jij de 
school ook?
In deze coronatijden heb ik al vaak 
aan jullie gedacht. Hoe moeilijk het 
nu moet zijn om alles te combine-
ren: lesgeven op school en tegelij-
kertijd de leerlingen die thuis zitten 
goed begeleiden;
hoe moeilijk het moet zijn om de 
moed erin te houden en vol goes-
ting verder te gaan.
Ik mis vooral de levendigheid rond-
om mij: de geanimeerde gesprek-
ken in het leraarslokaal, de week-
endverhalen, het delen van kleine 
en soms grote zorgen,…
Het is hier soms te stil nu de con-
tacten omwille van corona beperkt 

Juf Ann van klas 4A al een tijdje met pensioen...



    Groots in groeien!                                                                                     Meer nieuws op www.berkenbeuk.be                                                         

Fijne krokusvakantie!

Kalender
maart 2022
28/02 Start krokusvakantie
05/03 Open klasmoment  
 startende peuters
11/03 Pyjamadag
16/03 Oudercontacten 
 3de kleuter
30/03 Oudercontacten 
 6de leerjaar
31/03 Infoavond  
 schoolrijp heid  
 3de kleuter

april 2022
04/04 Start paasvakantie
16/04 Open klasmoment 
 startende peuters
17/04 Pasen
18/04 Paasmaandag
21/04 Schoolreis  
 3de kleuter 
23/04 OPENDEUR 
 in de berk

Familie-
nieuws...
Overlijden:
Mestdagh Simonne (09/12/201) 
   overgrootmoeder van Yade D.  
   (5A) en Chloë C. (4B)
André De Tavernier (13/12/21) 
   overgrootvader van  
   Axelle (Papegaaienklas) en  
   Manon (Sprinkhaanklas)
Balajel Gheorghi (07/01/2022) 
   grootvader van Maithé G. (4A)
Nicole Degrijse (08/02/22) 
   stiefgrootmoeder van  
   Aryana D. (6C)
Veronique T’Kindt (09/02/22) 
  oma van Renée (1B) en  
  Gaston V. (Vlinderklas)
Geboorten:
Isaac Gebreyohanes Gebremedhin  
   (06/01/22) broertje van Betlheem  
   (Kikkerklas)
Jack Dheedene (28/01/22) 
   broertje van Pipa (Kikkerklas)
Huwelijken:
Jelle Vandamme en Virginie 
Sayoen (12/02/22) 
   ouders van Hailey V. (5B)

Dankjewel...
De kaasschotels (al dan niet ver-
gezeld door een heerlijk drankje) 
gingen opnieuw vlotjes de deur uit.
Namens de school en de ouder-
raad zeggen wij heel graag dank-
jewel!
Hopelijk heeft het bij iedereen ge-
smaakt.

Joepie! Het kan weer...

Nu vrijdag 25 februari  
gaat onze carnavalstoet weer door!

We starten rond 13u45 in de berk,  
graag tot dan!


