
Nieuwsbrief november 2018  

 

De dagen worden korter en ’s morgens is het donker als we naar 

school komen. Daarom doet onze school mee aan de FLITS-

campagne van 7 november tot 1 maart om de zichtbaarheid en 

de veiligheid extra aandacht te geven. We doen een oproep om 

goed zichtbaar (fluohesje en/of boekentashesje, goede verlich-

ting) naar school te komen en om elke woensdag te voet of met 

de fiets naar school te komen.  Kom je te voet of met de 

fiets naar school en heb je een hesje aan, dan krijg je een stic-

ker of stempel. Kaart vol…gooi de kaart in de fluodoos… en wie 

weet win je een prijsje op het einde van elke maand ! 

 

                                                                   Zo willen we een bij- 

                                                                   drage leveren aan  

                                                                   een duurzame en een 

kindvriendelijke schoolomgeving. Jij doet toch ook mee !  

Wegens afbraakwerken aan de Droomboom zal de poort gesloten 

blijven aan de voorkant van de school. De Droomboom is toegan-

kelijk via de poorten van de kleuterschool : achterkant  via de ten-

nis en de poort van de kleuterschool. De kinderen zullen op veilige 

wijze naar De Droomboom gebracht worden en kunnen afgehaald 

worden via de kleuterschoolpoorten.  

Op de babbelbank  

   

    

 

 

 

 

In oktober had juf Rita een fijn gesprek met 
Xander en Soufiane uit 4A op de babbelbank. 
Xander, sinds 1 september ‘18 nieuw op onze 
school, vindt voetbal een leuke sport omdat 
hij dan met vrienden samen kan zijn. Hij wil 
later bij het leger gaan om mensen te gaan 
helpen in andere landen. Soufiane fietst 
graag en volgt judolessen.  Hij is zot van  
race– en sportwagens.                                        
Op school vindt Xander netheid, maar ook 
beleefdheid belangrijk. Hij vindt het leuk 
dat op onze school kinderen inspraak krijgen 
en dat er naar hen geluisterd wordt.  Hij  
maakte al vele vrienden op school.  Soufiane 
vindt het heel belangrijk dat kinderen sa-
menspelen. Zowel Xander als Soufiane geven 
aan dat het samenleven hier op school wel 
goed gaat : er is respect en we kunnen van 
elkaar leren. Ze vinden het Nederlands pra-
ten op school zeer belangrijk. “Later moet je 
goed Nederlands kunnen spreken op je werk!” 
zegt Xander.                                          
Meester Jonas verdient een medaille, vindt 
Soufiane, want de meester is heel geduldig , 
beloont ons en maakt elke week een karre-
wietquiz. Ook de directeur verdient een me-
daille, zegt Xander, voor deze geweldige 
school  want zij praat vaak met de leerkrach-
ten en leerlingen op een rustige manier.  

Schoolrekening  

Er zijn nog steeds school-
rekeningen van oktober 
niet betaald. Gelieve dit zo 
snel mogelijk in orde te 
brengen.  

Dank je wel !  

 

Winnaars  
kleurwedstrijd eetdag  

Amber (1S), Renée (2S), Lisanne 

(1L), Leandro V. (1S), Sem (2S) 

en Nelle (1L)  

Gelieve je prijsje af te halen op 

het secretariaat.  

  

Boekentasje aan = goed zichtbaar op de baan !  

Werken aan De Droomboom       



De vroegere meisjesschool is niet meer !  

Korte geschiedenis  
Op 22 augustus 1922 lieten de zusters Ursulinen te Berkenbos 
de eerste schoollokalen bouwen . In 1924 liepen hier 26 meisjes  
en 61 kleutertjes school . De eerste jaren moesten de zusters 
elke dag te voet van Heusden-centrum naar Berkenbos heen en 
weer lopen. Hierin kwam pas verandering in 1933 doordat voor 
hen een klein klooster gebouwd werd. De meisjes konden reeds in  
de eigen parochie school lopen. De jongens moesten nog naar 
Heusden-centrum voor hun onderwijs.  
De nood aan meer klaslokalen liet zich al snel voelen aan de meis-
jesschool. In 1927 werd op de bestaande schoolgebouwen een 
verdieping geplaatst, zodat er weer twee klaslokalen bij kwamen. 
Tien jaar later had de school reeds 8 lokalen ter beschikking. 
Deze klaslokalen worden nu afgebroken.   
Het aantal inwoners in Berkenbos groeide sterk aan. De school wordt overbevolkt, bijbouwen was de bood-
schap. Plannen werden opgemaakt.  
Tot 1965 organiseerde de meisjesschool een vierde graad, in de volksmond ‘de kookschool’ genoemd. Begin sep-
tember 1965 verdwijnt de vierde graad en de school valt op 10 klassen. Doch de hoop op meer leerlingen is niet 
verdwenen. Stilaan komen meer families zich in Berkenbos vestigen en men ziet overal kinderen rondlopen van  
zeer verschillende nationaliteiten. Reeds een paar jaar is er een aangroei van de bevolking door het aanwerven 
van gastarbeiders. De meisjesschool puilde uit. In 1977 werden er opnieuw 4 klaslokalen tegen de bestaande 
bouw toegevoegd. Deze bouwactiviteiten waren nodig, daar de steenkoolmijn steeds meer en meer wijken bij-
bouwde om hun mijnwerkers te huisvesten. Zo groeide het leerlingenaantal in de meisjesschool mee met de 
groei van de arbeiderswijken. Arbeiderswoningen waarin zich vele verschillende nationaliteiten vestigden.     
Op 30 juli 1987 werd de meisjesschool overgemaakt aan de parochie Berkenbos. De zusters hadden geen gees-
telijken meer ter beschikking om de zorg van de school nog verder te dragen. Er werd een nieuw schoolbestuur 
opgericht dat de meisjesschool in goede banen moest begeleiden. En in 1994  gingen de meisjes– en jongens-
school samen over naar gemengd onderwijs. Tot 30 juni 2010  werd er nog lesgegeven in deze meisjesschool 
(vooral in de lokalen van De Droomboom).  
In 2017 werd door het huidig schoolbestuur besloten om het hoofdgebouw van de vroegere meisjesschool af te 
breken : regelmatig werd er ingebroken en het gebouw werd bouwvallig. Er zijn  nog geen plannen voor een 
eventuele nieuwbouw op deze plek.  
 

Weetjes :  
De schoolbevolking van de meisjesschool bedroeg in :  
1924 : 26 meisjes in 1 klas                                           1951 : 315 meisjes in 10 klassen  
1941 : 277 meisjes in 8 klassen    1977 : 265 meisjes in 10 klassen (hierin zaten 137  
leerlingen van gastarbeiders—7 verschillende nationaliteiten) 
1993 : 179 meisjes in 11 klassen  
 

Het aantal leerlingen van de kleuterschool bedroeg in:  
1925- 61 kinderen (31 jongens – 30 meisjes 
1941- 171 kinderen (90 jongens – 81 meisjes)  
1954- 253 kinderen. (125 jongens – 128 meisjes)  
1977- 230 kinderen (113 jongens – 117 meisjes) 106 kinderen van gastarbeiders  
1993- 184 kinderen  
Tot 1956 zaten de 4 en 5-jarige kleuters in de lokalen van de lagere school.  In 1956 werd de huidige kleuterschool 

gebouwd en mochten ook 3-jarigen naar de kleuterschool.  



Leuke sfeerfoto’s  Infoavond rond SPLITSEN : dinsdag 20 
november van 19.30 tot 21.00.  

Samen met meester 
Bart en de juffen 
brainstormden de 
5deklassers over 
belangrijke perso-
nen. Nadien namen 
de kinderen de rol 
van deze belangrijke 
persoon over (in 
gedachte) en be-
schreven ze in enke-
le zinnen iets over 

hem of haar.  

 

Het 5de trok met 
de fiets naar de 
watersnip en gin-
gen op avontuur in 
de natuur om te 
ontdekken, om te 
beleven , om te 
onderzoeken, …  

In plaats van een gewone vergadering maakten de leer-
krachten tijdens een workshop kennis met nieuwe lesvor-
men godsdienst o.a. rituelenkaarten, de zandproef, tableau 
vivant, handen- en stoelenvertelling, …Op een interactieve 
wijze werden ze ondergedompeld in deze nieuwe lesvor-
men.  Ze zullen dit wellicht met veel enthousiasme in hun 
eigen lessen gaan gebruiken.  

 

Alle zesdeklasssers gin-
gen mee op zeeklassen. 
Aan de reacties van de 
kinderen hebben ze 
genoten van hun sa-
menzijn !  

Dankzij de inzet van 
onze leerkrachten werd 
het een fijne en leerrij-
ke week voor onze kin-
deren.  

 

 

 

We nodigen de ouders van het 1ste leerjaar uit op een 

infoavond rond splitsen. Hoe splits ik een getal ? Welk 

materiaal gebruik ik hiervoor ? Hoe verwoord ik dat ? 

Waarvoor is dit nodig ?  

Tijdens deze avond trachten juf Sonja en juf Laura hier-

op een antwoord te geven door jullie 

zelf aan het werk te zetten en de nodi-

ge tips te geven. Noteer de datum 

alvast in je agenda.  

 Dat we dit schooljaar gestart zijn met een 
gloednieuwe methode Frans, nl. Quartier étoile 
in de 3de graad. Ook deze methode wordt ge-
bruikt in het secundair onderwijs.  

 Dat we een toffe school zijn !  

 Dat het trefbaltornooi tijdens de middagpauze 
van start is gegaan onder toezicht van mees-
ter Bert. Wie zal op het einde van het school-
jaar de finale spelen tegen de leerkrachten ?  

 Dat het evenement ‘In Vuur en Vlam’ vrijdag 1 
februari 2019 zal plaatsvinden. Noteer alvast 
deze datum in je agenda.  

 

Op donderdag 29 

november na de school 

is er een eerste 

rapportbespreking voor 

alle kinderen van de 

school.  

Wees tijdig aanwezig !  

Wist je …  

Oudercontacten  : donderdag 29 nov. 

 Dat er regelmatig kinderen laat of te laat naar 
school komen.  Het is voor ieder kind social 
belangrijk om voor de schooltijd toch enkele 
minuten met zijn virendjes te kunnen praten of 
spleen. Wie te laat komt, mist het onthaal. 
Bovendien stoort dit de les, zeker als dit meerdere 
keren gebeurt.  

 Dat er ook kinderen te vroeg naar school komen. 
Toezicht op de speelplaats start een kwartier voor 
de aanvang van de lessen.  

We stellen vast  



Agenda activiteiten  november – december 2018  

Ma 5 nov. ‘18  13.20—14.10  Leerlingenparlement  

Di 6 nov. ‘18  10.30—12.10  Workshop programmeren voor 5S door codefever  

Di 6 nov. ‘18  13.20—15.15  Workshop programmeren voor 5K door codefever  

Di 6 nov. ‘18  20.00  Oudercomité  

Vr 9 nov. ‘18  VM  Voorstelling ‘Mijn geheim’ van Jo de Rijck voor 1 en 2 op 
school  

Di 13 nov.’18  13.30—14.30  Theatervoorstelling in CC Muze voor 3 en 4.  

Vr 16 nov. ‘18  VM  Schrijfproject met auteur Bart voor 5K en 5S  

Za 17 nov. ‘18  14.30  Oudercomité en De Droomboom bezoeken Art 27 in Molen-
beemden, Zolder  

Ma 19 nov. ‘18  VM  Medisch onderzoek voor 6LA op school  

Di 20 nov. ‘18  VM  Medisch onderzoek voor 6O op school  

Di 20 nov. ‘18  19.30– 21.30  Infoavond  ‘Splitsen’ voor de ouders van 1S en 1L  

Vr 23 nov. ‘18  VM Schrijfproject met auteur Bart voor 5S en 5K  

Di 27 nov. ‘18  VM  2A brengt een bezoek aan het ziekenhuis (groep 1)  

Di 27 nov.’18  19.00—21.30  Taalgroep met als gast Khalid Benhaddou  

Do 29 nov. ‘18  VM  5K en 5S maken een regenbooglampje.  

Do 29 nov. ‘18  Naschools  RAPPORTBESPREKING voor alle klassen  

Ma 3 dec. ‘18  Middag SOEP op de STOEP :tvv welzijnszorg : tamatensoep (€ 1/tas)  

Di 4 dec.’18  Vanaf 11.00  Sint en zijn Pieten brengen ons een bezoek  

Do 6 dec.’18  10.00—13.00  Bezoek aan Villa Pilla in Tienen voor 4A  

Vr 7 dec. ‘18  Ganse dag  LOKALE VERLOFDAG voor iedereen !  

Op onze website www.vlsberkenbos.be vindt u de brochure  

schoolreglement/opvoedingsproject 2018-2019.   

 

Met deze brochure willen we jullie informeren over het opvoedingspro-
ject, het schoolreglement en de schoolafspraken. Samenwerken gaat 
niet zonder duidelijke regels en afspraken. Neem de brochure aandach-
tig door. Mocht u nog met vragen zitten, aarzel dan niet om uitleg te 
vragen.  

Ben je niet in de mogelijkheid om de brochure digitaal te raadplegen, mag je gerust een papieren 
versie vragen.  

Elk kind krijgt deze week het bevestigingsdocument mee waarop de ouders voor akkoord met het 
schoolreglement ondertekenen. Dit document moet terug aan de school bezorgd worden (ten laatste 
voor vrijdag 16 november 2018)  

Schoolreglement  


