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Nieuwsbrief  

Schooljaar 2017-2018 

ZEKER 
ONTHOUDEN 

Deze maand  
oudercontacten voor  alle 

klassen (zie agenda)  
 

OPROEP  
Voorleesouders gezocht !!!  

Sleutelen aan een TOF schooljaar !  

Dag allemaal,  
Wij schudden de zomer van ons af. Wij hebben onze boekentas weer 
bovengehaald, potloden geslepen en de brooddozen gezocht en gevonden. 
Kortom we zijn weer vertrokken voor een boeiend schooljaar.   Blij dat we weer 
voor kinderen kunnen zorgen. Dat we hen met veel liefde en kracht kunnen 
omringen en bijstaan in hun ‘groeiproces’ als mens. En zoals elke ouder zegt : 
“Doe je best op school!” zeggen wij ook tegen jullie “Wij gaan ons best doen.”  
 
De directie en leerkrachten.  

 
Met twee in de klas = co-teaching  !   

(in de klassen met meer dan  20 kinderen) 
 

Met twee in de klas  
Samen kun je zoveel meer  

Dubbel zo sterk  

Meer handen 
Meer tijd om elk kind de nodige aandacht te geven 

Twee paar ogen : beter begeleiden en observeren !  

Meerwaarde voor differentiatie : werken in groepen, op maat !  
De ene leidt, de andere ondersteunt 

Meer ideeën, meer mogelijkheden.  

Leerkrachten kunnen bij elkaar terecht voor advies. 

Leren van elkaar  

 

VOORLEESOUDERS gezocht !  

 
In de maand oktober gaan we voorlezen in de sTrAAL-mobiel. 

Wie heeft er op vrijdagmiddag (van 12.50 tot 13.15) in de maand oktober  

tijdens de middagpauze tijd en zin om voor te lezen aan kinderen ?  

Of misschien heeft uw kind een enthousiaste opa of oma  

die het leuk vindt om bij ons op school te komen lezen?  

U leest dan een 20 minuutjes in de sTrAAL-mobiel (op de speelplaats). 

U kunt zich opgeven met bijgevoegd aanmeldstrookje bij de leerkracht.  

Wij zijn er ontzettend mee geholpen!  

 

Co-teaching  in  

1S, 1L, 3A en 4A  

 

Om elke leerling alle 

nodige aandacht te  

geven, werken we hier op  

school in grote klassen  

met  twee leerkrachten.             

Waarom ?  

 



 Parkeer op de juiste manier & plaats 

Nog steeds parkeren ouders hun auto voor de schoolpoort. Het is niet de 

bedoeling dat deze ruimte door Koning Auto wordt ingepalmd. Artikel 24 van 

de wegcode geeft trouwens aan dat dit gedrag verboden is.  

Bezoekers en ouders die met de wagen komen worden aangemaand de parking van Ons Huis of de 

parking van de sporthal/tennisvelden te gebruiken. De parkeerzone aan Ons Huis en het tennisveld 

biedt de mogelijkheid om de kinderen veilig op te pikken. Een leerkracht begeleidt de kinderen naar 

de poorten. Er is daar parkeergelegenheid genoeg.  

De zijpoort aan de sporthal blijft ’s middags en ’s avonds gesloten. Deze zijpoort is uitsluitend ’s 

morgens open om je zoon of dochter te brengen via deze kiss & ride-doorgang.  

 

ENKELE NUTTIGE TIPS VOOR DE OUDERS 

1. Maak afspraken met uw kind zodat hij/zij en u weten wat te doen ingeval van 
onverwachte situaties (boterhammen vergeten/ iets verloren/turn- of zwemgerief 
vergeten/ u bent door omstandigheden later of komt zelfs niet opdagen aan de 
poort/ u bent niet thuis)  
 

2. Persoonlijk materiaal (turn- en zwemgerief, handdoeken, mutsen, jassen, 
boterhammendoos,  …) wordt getekend met naam en voornaam.  
 

3. Iets verloren ?  Alles wordt in de gang van het secretariaat van de school verzameld. 
De verloren voorwerpen worden tot op het einde van het schooljaar bewaard. 
Gelieve af en toe een kijkje te komen nemen.  
 

4. Waardevolle spulletjes zoals mooie balpennen, GSM, een mooie pop of 
computerspelletjes blijven thuis, want het is niet fijn als dergelijke dingen beschadigd 
worden in de school. En dat is gauw gebeurd.  
 

5. Geef een handdoekje mee als je kind blijft eten in de klas. Frisdrank zoals cola, fanta, 
… is niet toegestaan op school. We gaan voor gezonde dranken.  
 

6. Geef je kind een simpel waterflesje mee naar school. Water is gezond en is de beste 
dorstlesser. Bovendien bevat het ook geen suikers. De kinderen mogen er ook zoveel 
van drinken als ze willen en kunnen hun flesje ook in school vullen.  
 

7. Om de afvalberg op school te verminderen vragen wij aan de kinderen om hun 
tussendoortje in een boterhamdoos of koekendoos zonder overbodige 
koekpapiertjes mee te brengen. Schrijf ook de naam van je kind op het doosje. We 
vragen geen koeken met chocolade mee te geven als tussendoortje naar school.  
 

8. LET OP : ouders kunnen slechts 4X zelf een briefje schrijven wegens ziekte. Vanaf de 
vijfde afwezigheid moet er  telkens een medisch attest voorgelegd worden.  
 



9. Mogen we vragen om elke wijziging in telefoon- en adresgegevens, familiale toestand 
e.d. steeds zo snel mogelijk door te geven op het secretariaat van de school. U kan dit 
bij voorkeur via email vls.berkenbos@telenet.be of op het nummer van de school 
(011 57 36 20)  
 

10. Ook dit schooljaar kunt u ook voor kleuters en lagere schoolkinderen schooltoelagen 
aanvragen. U kan uw aanvraag indienen van 1 augustus 2017 tot en met 31 mei  
2018. De formulieren kan u steeds afhalen op het secretariaat van de school of 
downloaden via www.studietoelagen.be . Wij raden aan om zoveel mogelijk 
aanvragen in te dienen. Ouders die hulp nodig hebben kunnen elke dinsdag 
naschools tot half 5 of op afspraak bij de directie om hulp vragen.  

 

11. Net als vorige schooljaren zamelen we lege inktpatronen en batterijen in. 
Voor de inktpatronen krijgen we een mooie financiële vergoeding, voor de lege 
batterijen ontvangen we kortingsbonnen bij een leverancier van 
schoolbenodigdheden. Zoals je kan lezen alleen maar positieve zaken en dit zowel 
voor het milieu als voor onze school! Dus inzamelen en naar onze school brengen is 
de boodschap!  
 

12. Draag de gordel ! Ook voor even !  De politie zal in september en oktober regelmatig 

rondom de school een controle uitvoeren. “Wie de gordel niet draagt, kan een boete 

krijgen van 150 euro voor volwassenen en  165 euro voor kinderen. En na drie 

veroordelingen kan uw rijbewijs worden ingetrokken.”  vertelde Andy de politie-inspecteur.  

 
  

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data   

Herfstvakantie : 30/10/17- 03/11/17 

Kerstvakantie : 25/12/17 – 05/01/18  

Krokusvakantie : 12/02/18 -  16/02/18  

Paasvakantie :  02/04/18 – 13/04/18  
 

Lokale verlofdagen :  06/12/17  

        14/03/18  

       30/04/18  

Pedagogische studiedagen : 09/10/17  

    24/01/18    

Andere vrije dagen :  

. Dag van de Arbeid : 01/05/18  

. O.H.Hemelvaart : 10/05/18  

. Brugdag : 11/05/18   

. Pinkstermaandag : 21/05/18  
 

Eetdag : zondag 22/10/17  

Naamopgave : zaterdag 10/03/18  

Vormsel : 06/05/18 

Eerste Communie : 10/05/18  

Zeeklassen : 18/09/17 – 22/09/17  

 

Weetjes …  

Op 1 september telden we 196 lagere 
schoolkinderen, 17  leerkrachten en  2 
onderhoudsmensen op school.  
 
Nieuw op onze school zijn :  
juffrouw Marianne Goffings, 2de leerjaar, 
wonend  in Heusden-centrum en  
meester Olivier Lenaers, 6de leerjaar,  
afkomstig van Koersel,  
Wij heten hen van harte welkom. 
 
Wij verkopen alleen gezonde dranken : water, 
choco, fruitsap aan € 0,50/per drankje.  
 
We vragen aan alle ouders om in de maand 
september een bijdrage van € 40  voor de 
schoolonkosten te betalen via overschrijving of  
met pasmunt via  je kind 
Op de website van de school vinden jullie een 
overzicht van een aantal geplande activiteiten 
voor het leerjaar van je kind(eren). Deze wordt 
regelmatig aangepast indien er extra 
activiteiten worden georganiseerd. Op het 
einde van het schooljaar krijgt u een overzicht 
en wordt de laatste bijdrage aangepast.   

 
 
 

mailto:vls.berkenbos@telenet.be
http://www.studietoelagen.be/


AGENDA  ACTIVITEITEN 

September  2017  

Di 5 sept. ’17  19.30  Infoavond 6de leerjaar.  

De ouders van het 6de leerjaar krijgen ook meer info over 

de zeeklassen.   

Do 7 sept. ‘17 19.30  Infoavond 4de leerjaar.  

Ma 11 sept. ’17  9.00  Startviering in de parochiekerk ‘Sleutelen aan een TOF 

schooljaar’.  

Ma 11 sept. ’17  19.30  Infoavond 3de leerjaar  

Ma 11 sept. ’17  20.00  Ouderavond vormsel 

Wo 13 sept. ’17  9.45 – 12.00  Gezinsleren voor de ouders van het 1ste leerjaar . 

Do 14 sept. ’17  VM  TOBO-project ‘Memohouder’ voor  het 3de leerjaar.  

Do 14 sept. ’17  19.30  Infoavond 5de leerjaar.  

Vr 15 sept. ’17  NM  Vriendschapsnamiddag.  

Traktatie voor de ouders vanaf 15.00  ‘Start van een mooi 

schooljaar !’  

Zat 16 sept. ’17  10.00 – 16.00  OPENDEUR + INSCHRIJVING ACTIVITEITEN in  

DE DROOMBOOM  

Ma 18 sept. ’17  8.00  Vertrek ZEEKLASSEN met de bus  (6de leerjaar)!  

Di 19 sept. ’17  19.30  Infoavond 2de leerjaar.  

Wo 20 sept. ’17  9.45 – 12.00  Gezinsleren voor de ouders van het 1ste leerjaar . 

Vr 22 sept. ’17  17.00  Aankomst ZEEKLASSEN 6de leerjaar.  

Di 26 sept. ’17  19.30 – 21.30  Taalgroep  

Wo 27 sept. ’17  9.00 – 11.30  Boekenbende voor 5S (in de bieb)  

Wo 27 sept. ’17  9.45 – 12.00  Gezinsleren voor de ouders van het 1ste leerjaar . 

Wo 27 sept. ’17  19.30  Infoavond voor het 1ste leerjaar.  

Do 28 sept. ’17  9.00 – 11.30  Boekenbende voor 5K (in de bieb)  

Vr 29 sept. ’17  Ganse dag  Sportdag met scholenveldloop voor alle klassen.  

Zo 1 okt. ’17  10.00  Kinderviering in de parochiekerk.  

Pedagogische studiedag : maandag 9 oktober 2017 
De leerlingen hebben een dagje vrij!  

 

TUTTI FRUTTI start woensdag 4 oktober 2017. 
Tijdens de maand september nemen de kinderen  

op woensdag een stuk fruit i.p.v. een koek mee naar school.  

 

 

 


