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Vrijdag 10 juni
19u30  Midzomerquiz 

Zaterdag 11 juni
13u45-16u00  Kinderworkshop voor alle kinderen 
 met verwenkoffie voor de ouders

Zondag 12 juni
12u SCHOOLRESTAURANT BBQ + koffie en taart

Inschrijven kan via www.berkenbeuk.be 

Inschrijven kan via www.berkenbeuk.be  

FUNBUS animatie van 10u30 tot 16u30

11 12
JUNI 2022

10

OPTREDENS:
• 10u40: dolfijnenklas • 10u50: kikkerklas • 11u00: vlinderklas • 11u10: sprinkhaanklas • 
• 11u20: bijenklas • 11u30: uilenklas • 11u45: papegaaienklas • 12u00: muizenklas
 
• 14u00: 3de kleuter: giraffenklas - berenklas - olifantenklas • 14u30: 1e leerjaar • 15u00: 2e leerjaar • 
• 15u30: 3e leerjaar •16u00: 4e leerjaar • 16u30: 5e leerjaar • 17u00: 6e leerjaar
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Zijn er dingen die erg veranderd 
zijn in de periode dat je les gaf?
In de beginjaren stond er op het 
lessenrooster ook nog breien, 
naaien…. Deze lessen zijn alle-
maal verdwenen.
Ik heb de indruk dat de lessen nu 
minder moeilijk zijn dan vroeger. 
Er komen wel meer zaken aan 
bod. ICT, muzische,...
Soms denk ik ook dat de kinderen 
nu minder geconcentreerd zijn. 
Als juf moet ik vaker de aandacht 
vragen maar…. jullie blijven wel 
heeeel lieve kinderen. 

Waar kijk je naar uit als je straks 
meer vrije tijd hebt?
Straks ga ik proberen om meer 
te reizen. Tenerife en Oostenrijk 
staan op mijn lijstje. 
Wandelen en fietsen doe ik ook 
graag. 
Daarnaast kan ik verdrinken in een 
mooi boek en hou ik van muziek. 
Daarom zing ik mee in een koor.

Er komt dus meer vrije tijd maar ik 
ga de school, de collega’s en de 
kinderen wel missen.       

De schoolloopbaan van juf Vera zit 
er op. Vanaf 1 mei is juf Vera met 
pensioen.
Ook juf Vera kon niet ontsnappen 
aan ons interview.

Gaf je altijd les in de berk?
Neen hoor. Ik startte met een in-
terim in de Kim. Daarna verhuisde 
ik naar de Statie. Het kleine wijk-
schooltje.
Uiteindelijk belandde ik hier in het 
centrum voor een korte periode, 
eerste leerjaar met daarna het 2de 
leerjaar.
Mijn 6 laatste jaren was ik zorgjuf 
met opvulopdrachten bij juf Katia 
en juf Tine.           

Welk vak gaf je liefst?
Het liefst geef ik taal. Waarschijn-
lijk omdat ik zelf graag lees (met 
een boekje in de tuin) en schrijf.
Stellen en jullie verhaaltjes lezen, 
vind ik super! 

Heb je ooit les gegeven aan ie-
mand die nu bekend is?
Ja, mijn buurmeisje Hannelore Be-
dert zat vroeger bij mij in het 2de 
leerjaar. Nu is ze een zangeres. 

We horen haar mooie liedjes vaak 
op de radio.
Toen kon ze ook al heel mooi zin-
gen. Ik ben daar wel fier op! 

Was je laatste jaar moeilijk? Met 
die corona?
Het lesgeven zonder kinderen 
vond ik wel moeilijk. Eerst bundel-
tjes maken, daarna filmpjes opne-
men om uiteindelijk online les te 
geven.
We hebben wel heel wat bijgeleerd 
i.v.m. lesgeven en vergaderen  
online. In die periode heb ik jullie, 
de leerlingen, gemist.           

Wat was het meest gekke dat je 
bent tegengekomen in je loop-
baan?
Op een avond, toen ik nog wat aan 
het werken was in de klas, was ik 
helemaal opgesloten. Iedereen 
was vertrokken. Alle deuren waren 
afgesloten en ik… had mijn sleutel 
niet bij. 
Gelukkig bestond toen al de GSM. 
Anders ging ik mijn bedje in klas 
mogen maken.  
         

Juf Vera van klas 2B en 2C gaat met pensioen...
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Welkom in de dolfijnenklas...
Wij zijn na de krokusvakantie gestart met 8 flinke vriendjes in de dolfij-
nenklas en na de paasvakantie kwamen er nog 5 lieve vrienden bij. We 
beleven samen veel plezier en maakten al snel kennis met onze klaspop 
Anna en Dolly de dolfijn. 
Samen gaan we op ontdekking en genieten we ervan om op een speelse 
manier bij te leren. We oefenen ook veel om allerlei dingen zelfstandig 
uit te voeren en dat lukt al goed. Zo zijn we binnenkort volledig klaarge-
stoomd om naar de eerste kleuterklas te gaan.

24 juni 2022 
Beste leerlingen en ouders van het 
zesde leerjaar, hou deze vrijdag-
avond alvast vrij!

Op die avond gaat de diploma-
uitreiking zesde leerjaar door in 
d’Iefte. De afscheidsreceptie zal-
doorgaan in de beuk. 

Uitnodiging  
volgt nog.

Chocolade- 
berenactie...
Wij ronden graag onze bestelling 
af op maandag 16 mei. 
De beertjes worden opgehaald  
op school op vrijdag 20 mei  
tussen 15 en 18 uur.
De kleuterjuffen danken jullie alvast  
voor de steun.
Laat het jullie, smaken!

Kalender
mei 2022
1/05 Dag van de arbeid
2-6/05 Sportklassen 3de lj.
4/05 Minivoetbal 6de lj.
8/05 Moederdag
11-13/05 6de lj. op kamp
19/05 Sportdag 2de & 3de  
 graad
21/05 Eerste communie 
24/05 Schoolreis 2de lj 
 Schoolreis 5de lj.
26/05 O.-L.-H.-Hemelvaart
27/05 Vrije dag
28/05 Open klasmoment 
 voor startende peuters
28-29/05 H. Vormsel

juni 2022
1/06 Estafetteloop 
 1ste tem 6de lj.
4/06 Lentefeest
05/06 Pinksteren
06/06 Pinkstermaandag
10-11-12/06
 SCHOOLFEEST
12/06 Vaderdag
13/06 Lokale vrije dag
23-24/06 1ste lj. naar de Lork
24/06 Diplomering 3de kl. 
 Diplomering 6de lj.
27/06 5e lj. naar Bellewaerde
28/06 Frietjesdag 
 6de lj. naar de Efteling
29/06 Oudercontacten 
30/06 11.40 uur einde  
 schooljaar  
 (opvang mogelijk)
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Familienieuws...
Overlijden:
Maebe Ronny (16/03/22) 
  papa van kleuterjuf Evelien M.
Maria Missiaen (29/03/22) 
  overgrootmoeder van  
  Clément (3A) en Céleste V. (6C

Geboorten:
Elora Secember (10/02/22) 
  zusje van Owen S. (bijtjesklas)
Isaac Najib (23/02/22) 
  broertje van Yasmine (1B)  
  en Akram N. (uilenklas)
Finn Verelst (03/03/2022) 
  kleindochter van  
  meester Philip (zorg)
Lucas Zanguri (08/03/22) 
  broertje van Nicoloz (1C)  
  en Sofia Z. (muizenklas)
Lyas Seynaeve (18/03/22) 
  broertje van Inara (dolfijneklas)
Arthur Claerhout (23/03/22) 
  broertje van Kiana D. (6B)

De bouwwerken in de beuk en de Kim zullen vier jaar duren en 4 fases omvatten.
Fase 1 van de bouwwerken betekent voor de beuk een nieuwe speelplaats, een nieuwe refter/opvang en vijf 
nieuwe lokalen. Dit alles wordt in 2022 gerealiseerd en begin 2023 in gebruik genomen. De nieuwe refter/opvang 
zal opnieuw gedeeld worden met de Kim. De lokalen boven zullen onder andere gebruikt worden als dramaklas, 
zorgklas, bureau voor de zorgcoördinator, lokalen voor levensbeschouwelijke vakken en vergaderruimte.

Bouwwerken in de beuk en de Kim

De speelplaats voor 18 oktober ‘21 De werf eind april ‘22 Het te verwachten eindresultaat  
vanaf januari ‘23

Een fijne  

moeder- en vaderdag!

Leon Bochnak (30/03/22) 
  broertje van Marcel B.  
  (bijtjesklas)
Basile Demeyere (05/04/22 
  broertje van Céleste D.  
  (kikkerklas)
César Pruvoost (10/04/2022) 
  broertje van Camiel P.  
  (dolfijnenklas)
Vince Severs (25/04/22) 
  broertje van Manou S.  
  (kikkerklas)
Féline De Vreese (27/04/22) 
  zusje van Mathis D. (3A)

Huwelijken:
Roel Vaneeckhout en Marieke 
Desodt (11/03/22) 
  ouders van Aster V.  
  (vlinderklas)
Lorenz Degezelle en Delphine 
  Meirlevede (29/04/22) 
  ouders van Élèni D.  
  (sprinkhaanklas)

Einde

De schoolbus  
rijdt voor het laatst 

op donderdag  
30 juni.


