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Nieuwsbrief  

Schooljaar 2017-2018 

Poort open om 8.20 u! 
Aandacht!  

Gelieve jullie kinderen niet te vroeg naar 

school te sturen. Er is pas toezicht op de 

speelplaats vanaf 8.20 u.  

Meer zichtbare school !  
Tijdens de paasvakantie werd er hard gewerkt aan de school.  

Het dak van de eetzaal werd gerenoveerd en de school kreeg een 

nieuwe omheining. Zo is de school nu meer zichtbaar voor 

omwonenden.  

 

Schoolfeest   Save the date! 

Op zondag 3 juni 2018 gaat ons jaarlijks schoolfeest 

door!  Samen met de kleuterschool organiseren we  

een BERKPOP- festival  

op de speelplaats van de lagere school !   

De poort gaat open om 13.00.  

SAMweek van 14 tot 18 mei ’18  

 
Wij nodigen jullie uit om tijdens deze week 

veilig en milieuvriendelijk naar school te 

komen. Kom je te voet of met de fiets naar 

school dan krijg je een stip. Help je ons om 

SAM de verkeersslang vol stippen te 

hangen !!!  

Behendig op de fiets  
In de week van 22 t/m 25 mei zullen alle 

kinderen tijdens de turnlessen 

fietsbehendigheidsoefeningen krijgen van 

meester Bert. Wij vragen aan de kinderen 

ook tijdens deze week met de fiets naar 

school te komen, zeker op de dagen dat zij 

turnen krijgen.  

 

SCHOOLONKOSTEN  
Wij vragen aan alle ouders een laatste bijdrage te betalen voor de 

schoolonkosten van dit schooljaar.  
 

Voor het  

1ste  en 2de leerjaar : € 5  

3de tot en met het 6de leerjaar : € 15  

Een overzicht vinden jullie op de website.  

 

Aanvraag studietoelage 

Ook nu weer kan u voor uw kind een studie-

toelage aanvragen. De aanvraag moet vóór 1 

juni 2018 verstuurd worden. Het aanvraag-

formulier kan verkregen worden op het 

secretariaat. Wie hulp nodig heeft bij het 

invullen hiervan, kan steeds terecht op het 

secretariaat. Het loont zeker de moeite om 

een aanvraag in te dienen. De kans bestaat 

dat je een aardig bedrag kan verkrijgen. 

Zichtbaarheidsactie ‘Ik draag een fluohesje’  

Winnen een prijsje : Alejandra (4A), Neva (2A), 

Narin (3A), Luna (6O), Erva (2M), Wout (4A), Kaat 

(6L), Chaima (5S)  



ONDERZOEK  
resultaten van vragenlijst  

taalstimulering bij leerkrachten  

en leestoetsen bij leerlingen 

 

1 TECHNISCH LEZEN 1
STE
 LEERJAAR    

De gemiddelde score ligt vlot boven de toetsnorm. 

     Percentage leerlingen dat de toetsnorm haalt:  

           Onze school : 84,6 %  

           Scholen onderzoek : 71,3 % 

 

 

2 TECHNISCH LEZEN 3
DE 
LEERJAAR  

Ons schoolgemiddelde ligt hoger dan het algemeen gemiddelde. Het gaat om 

een werkelijk verschil, geen toeval.  

     Percentage leerlingen dat de toetsnorm haalt:  

           Onze school : 85,7 %  

           Scholen onderzoek : 59,9 % 

 

 

3 BEGRIJPEND LEZEN 3
DE
, 4

de
 en 6

de
 LEERJAAR  

Onze leerlingen van het 4
de
 leerjaar halen de toetsnorm voor 

begrijpend lezen, maar de gemiddelde score ligt op ongeveer gelijke 

hoogte met het algemeen gemiddelde. De toetsnorm werd net gehaald.  

  

Voor het 3
de
 en het 6

de
 leerjaar ligt ons schoolgemiddelde hoger dan 

het algemeen gemiddelde. De leerlingen halen de toetsnorm gemiddeld 

gezien relatief gemakkelijk.  

 

97 % van het 6de leerjaar slaagt voor de toets en behaalt de 

eindtermen voor Nederlands lezen. (percentage Vlaanderen : 91,5%)  

 

RAPPORT van ONDERZOEKERS over de SCHOOL : 
 Goed bezig !  

 Een dikke duim voor jullie !  

 Goede resultaten !  

 

Meer info ?  
Dit zijn resultaten van eind vorig schooljaar, maar nu pas 

beschikbaar. Het rapport kan je inkijken op het secretariaat !  

 

 



     Op de rode   

    loper …  
 

Een SCHITTERENDE VIP-dag !        

Beste ouders, grootouders, leesmoekes en externe partners. Dankzij jullie hulp en enthousiasme 

hebben onze kinderen weer kunnen genieten van een prachtige muzische dag. Een dikke pluim voor 

de ondersteuning die jullie ons bieden. Het was voor velen een onvergetelijke dag . DANK JE WEL !  

   
 De oudste leerlingen genoten van een natuurwandeling in het bos en maakten kennis met het werk van een imker. Er 
werden prachtige bijenhotelletjes in elkaar gestoken. Proefjes van techniek mochten niet ontbreken : een 3D-print maken, 
een elektriciteitskring met citroenen bouwen en een drone besturen. Eerste hulp bieden bij brand of een ongeval leerden ze  

   
van een brandweerman. En de vierdeklassers graveerden een zelfgekozen tekening op een glas.  

   
De jongste kinderen maakten kennis met het werk van een politieman. Buurtbewoners waren even ongerust bij het regel-
matig horen van de sirenes. Ook werden verschillende gezelschapsspelletjes bovengehaald. Ze leerden ook flamencodansen.  

   
Luisteren naar een verhaal in een andere taal zoals Spaans, Italiaans, … vonden ze spannend. En onder het afdak op de 
speelplaats werd een prachtig reusactig zandtapijt gebouwd. De dag werd gezellig afgesloten rondom de sTrAAL-mobiel met 
een lekker tasje soep en koffie.  



DROOMMUUR  !    Welke toekomst wens jij ?     

 Weet je nog dat jullie samen met je kind(eren) gedroomd hebben “ hoe hun toekomst er zou kunnen 

uitzien”.  Hieronder grafisch het resultaat. De grote van de letters geeft aan hoe vaak hun beroep 

gekozen werd. Meestal kiezen de kinderen voor beroepen waar ze nu als jongeren al mee in 

aanraking komen.  Zoals je ziet is ‘de juffrouw’ meestal zeer geliefd !  

 

DROOMMUUR  !    Het mooiste woord ! 

Bij de keuze van het mooiste woord komt LIEFDE bovendrijven. Ook respect vindt de jeugd nog een 

mooi woord. Een goed teken toch ! 

 



SPORT OP SCHOOL 

 

5de en 6de leerjaar gooien hoge ogen op het netbaltornooi 
Op woensdag 28 en donderdag 29 maart namen onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 
deel aan een netbaltornooi. Naast onze school waren ook De Brug, De Springplank, 
Beekbeemden en de Daltonschool aanwezig. Onder begeleiding van de KWB gebeurde de 
verplaatsing naar de sporthal van Zolder met de fiets. 

 

Tijdens de turnlessen werden de spelregels uitgelegd, werden bepaalde technieken 
aangeleerd zoals de opslag, de smash, … en werd het doorschuifsysteem ingeoefend.  

 

Zowel bij het 5de als 6de leerjaar werden de meisjes van elke klas ingedeeld in 2 
evenwaardige ploegen. Bij de jongens werden in elk leerjaar 3 willekeurige, doch 
evenwaardige ploegen gemaakt. Tijdens dit tornooi werd er 4 tegen 4 gespeeld, dit verhoogt 
de speelkansen en de deelname van alle leerlingen. 

 

Van bij de eerste wedstrijd werd er met volle overtuiging en veel enthousiasme gespeeld. Dit 
leverde vaak een overwinning op; slechts enkele keren moest een ploeg zijn meerdere 
erkennen in de tegenstander. Het vele oefenen tijdens de turnlessen en speeltijden was 
zeker merkbaar, zowel aan het goede spel als de hoge rangschikkingen van alle ploegen. 
Zowel in het 5de als het 6de leerjaar was er een 1ste plaats weggelegd voor de meisjesploegen, 
de jongensploegen behaalden ook telkens een 2de of 3de plaats. 

 

Een dikke proficiat aan alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar!!! 
 

                    
 

Leerlingen voetballen erop los tijdens SVS-tornooi 
 

Op woensdag 25 april trokken we met een 40-tal leerlingen naar de voetbalterrein van FC 
Bolderberg. Daar stond het jaarlijkse SVS-voetbaltornooi 4 tegen 4 op het programma. 
Met 6 jongens- en 2 meisjesploegen hadden we, op 1 school na, het meest aantal 
ingeschreven ploegen!  
Alle ploegen speelden 5 of 6 wedstrijden en gaven hierin het beste van zichzelf. Winnen of 
verliezen, eigenlijk maakte het niet zoveel uit. Plezier maken stond voorop en dat deden 
onze leerlingen met volle teugen. 
Enkele jongens van het 6de leerjaar hebben ook de rol van scheidsrechter op zich genomen 
en deden dit zeer goed. Ze kregen hiervoor zelfs complimenten van de organisatie! 

 

Een dikke proficiat aan alle leerlingen!!! 



AGENDA  ACTIVITEITEN         Mei  2018  

Di 1 mei ’18   Dag van de Arbeid : vrijaf  

Do 3 mei ’18  VM  TOBO voor 6L en 6O : lego mindset uitbreiding  

TOBO voor 4A : een ledbal maken  

Zo 6 mei ’18  9.00  Vormselviering voor vormelingen  

Do 10 mei ’18  10.00  Eerste communieviering in de parochiekerk.  

Zo 13 mei ’18   MOEDERDAG   

Wo 16 mei t/m  

vrij 18 mei  

 Mijnklassen voor het 4de leerjaar.  

Do 17 mei ’18  VM  TOBO voor 6O : deoroller  

Ma 21 mei ’18   Pinkstermaandag : vrijaf  

Di 22 mei ’18  Ganse dag  1ste en 2de leerjaar op schoolreis naar Bokrijk  

3de en 4de leerjaar op schoolreis naar Toverland  

5de en 6de leerjaar op schoolreis naar Bobbejaanland  

Wo 23 mei ’18  VM  Fietsexamen voor 6  

Do 24 mei ’18  VM TOBO voor 6L : deoroller  

Vr 25 mei ’18  VM  1L brengt een bezoek aan het Berenhuis.  

Vr 25 mei ’18  18.00 – 20.30  Voettocht vormelingen naar Koersel Kapelleke  

Ma 28 mei ‘18 20.00 Oudercomité  

Di 29 mei ‘18 13.20 – 15.00 Infonamiddag voor de ouders van 5-jarige kleuters ‘Op naar het 

1ste leerjaar.” 

Di 29 mei ‘18 19.30 – 21.00 Infoavond voor de ouders van 5-jarige kleuters ‘Op naar het 1ste 

leerjaar.” 

Wo 30 mei ’18  VM  5-jarige kleuters komen naar het 1ste leerjaar en de 

eersteklassers gaan terug naar de kleuterschool.  

Wo 30 mei ’18  VM  3A (groep 1) brengt een bezoek aan rusthuis Berckenbosch.  

Do 31 mei ’18  10.00 – 11.00  Voorstelling Ollietrip voor 3A, 4A, 5K en 5S  

 

Juni  2018  

Zo 3 juni ’18  Vanaf 13.30  Schoolfeest ‘BERKPOP’  

Do 7 juni ‘18 20.00 – 22.00  Schoolraad  

Vr 8 juni ’18  VM  1L op bedrijfsbezoek ‘Pizzeria’  

Zo 10 juni ‘18  VADERDAG  

Wo 13 juni ’18  VM  3A (groep 2) brengt een bezoek aan rusthuis Berckenbosch.  

Vr 15 juni ’18  VM  Voetgangersexamen voor 4A  

Di 26 juni ’18  19.00 – 21.00  Proclamatie  6de leerjaar met ouders  

Di 26 juni ’18  Ganse dag  Sportdag voor het 1ste  t/m het 5de leerjaar.  

Wo 27 juni ’18  VM  Schoolvoorstelling ‘Als de Muze …’ voor alle kinderen  

Do 28 juni ’18  Ganse dag  Sportdag voor het 6de leerjaar  

Do 28 juni ’18  Naschools  Rapportbespreking  

Vr 29 juni ’18  Vanaf 12.15  VAKANTIE !  




