Schooljaar 2019-2020

In de kijker

Twee supergemotiveerde mensen met een hart voor
de school ! Dit zijn Seda en Nadia, onze
poetvrouwen. Seda is een fiere mama van 2
kinderen : Gencay (12 j) en Gizem (8 j). Zij poetst
enorm graag. Zij vindt het doodnormaal dat alles
spik en span is. Nadia is ook dol op poetsen. Na haar
werk geniet ze – zelfs bij regenweer - enorm van
haar dagelijkse wandeling met Hutch, haar hondje
en het tasje koffie achteraf. Voor beide vrouwen is
de school een tweede thuis. Met plezier ruimen ze
alles op en poetsen ze tot alles weer netjes en
schoon is, elke dag opnieuw ! “Ik kom graag werken
hier op school” zegt Nadia, “kinderen maken je blij
en houden mij jong!”
“ En ik voel me de mama van de vele kinderen hier
op school!” zegt Seda, “Regelmatig krijg ik een
knuffel van een kind, groeten ze me of vertellen ze
iets over een ervaring. Dat maakt me blij!” Ook
vinden ze het fijn dat leerkrachten hun werk
appreciëren. Dat merken ze door de gezellige
babbels en de hulp die ze krijgen – zeker tijdens de
grote poets - door op te ruimen, stoelen op de
banken te zetten, … en het woordje van dank van de
leerkrachten. En aan wie zouden zij een pluim willen
geven ? Seda aan alle kinderen: “Want kinderen zijn
puur : als ze lachen, lachen ze echt, als ze huilen … ,
huilen ze ook héél echt. Ik zie hen graag.” zegt ze. En
Nadia geeft haar ouders een pluim en hoopt dat ze
nog lang bij haar mogen blijven. Maar ook aan haar
collega Seda wil ze een pluim geven voor de leuke
samenwerking. En van ons verdienen deze beide
vrouwen respect en een welgemeende dankjewel.

Oktober 2019
Woensdag = fruitdag

Schoolrekening

Het project ‘Oog voor
lekkers’ start woensdag 9
oktober. Alle ingeschreven
leerlingen ontvangen, een
heel jaar lang, op woensdag
een stukje fruit. Naast deze
fruitdag promoten we het
meenemen van gezonde
versnaperingen tijdens de
speeltijd.

De schoolrekening is
klaar. Gelieve de
gestructureerde
mededeling te
gebruiken bij het
overschrijven van het
voorschot van € 50.
Betalen met pasmunt
kan ook via je kind of
op het secretariaat.

GOED om te weten ….
. vrijdag 20 september werden 140 armbandjes
uitgedeeld omdat zoveel kinderen te voet of met de fiets
naar school kwamen. Dat is een mooi resultaat.
. Op donderdag 26 september deden onze kinderen uit 3
en 4 mee aan de jaarlijkse veldloop. Proficiat aan Raf uit
4J. Hij heeft een knappe prestatie neergezet. Ook een
dikke proficiat aan alle deelnemende lopers !

JAARKALENDER 2020 : sponsors
gezocht !
We verspreiden binnenkort een mooie verjaardagskalender met groepsfoto’s van alle leerlingen. De
leerlingen worden niet per klas maar per geboortemaand
samengebracht. Alle leerlingen, van 1 tot en met 6, die in
dezelfde maand jarig zijn sieren die maand de kalender.
Verder is er strook voorzien voor nota’s en om afspraken
te noteren.
We zijn nog op zoek naar sponsors voor deze kalender.
Interesse om te sponsoren ? Spreek gerust de leerkracht
van je kind aan of stuur een mailtje naar
vls.berkenbos@telenet .be
Om een idee te hebben van de te drukken hoeveelheden
vragen wij u vriendelijk om op voorhand de kalender te
bestellen en te betalen.

Start TAALGROEP
De Nederlandse taal, de Turkse taal, meertaligheid, thuistaal, samenleeftaal,…
Je merkt het al ‘TAAL’ is wat ons bindt. Wat vinden ouders belangrijk? Hoe denken
Nederlandstalige ouders? Wat vinden ouders met een andere thuistaal belangrijk?
Waar vinden we elkaar? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
onze kinderen vooral ‘Vriendentaal’ spreken?
Heb jij hier een idee over?
Wil je graag samen met andere ouders hier over nadenken?

Kom naar de taalgroep op donderdag 17/10 om 19. 30 u!
GEZINSLEREN 1ste leerjaar
Op 16 september zijn we samen met Basiseducatie en de dienst Welzijn van de gemeente gestart met een
oudergroep ‘Gezinsleren’. Elke week krijgen onze ouders tips over huiswerk, structuur, lezen, rekenen,…. We
mogen ook elke keer eventjes gaan kijken in de klas. De eerste keer konden we zien hoe de kinderen bezig zijn
met rekentaal. Rekentaal zoals begrippen als ‘komt voor, tussen, minder, samen, is evenveel als …’ zijn heel
belangrijk om binnenkort goed te kunnen rekenen. De tweede keer zagen we hoe een nieuw woordje wordt
aangebracht en ingeoefend. “Wat moeten juffen veel geduld
hebben in het eerste leerjaar! Op allerlei mogelijke manieren
wordt dezelfde leerstof ingeoefend en herhaald.”
Wil je graag nog aansluiten? Dat kan altijd!
We komen nog samen op maandag van 9-12u in school
op 07/10 – 13/01- 20/01 – 27/01 – 3/02 – 10/02 en 17/02.

Nieuws van het CLB:
Contactpersoon voor onze school : Lucia Evers
te bereiken op het centraal telefoonnummer
van het vrijCLB Limburg regio afdeling Houthalen: 011/52.52.05
of via mail op lucia.evers@vrijclblimburg.be
Regiodirecteur is Jessie Schrijvers.
Wanneer kan je bij het Vrij CLB Limburg terecht?
Maandag, 8.30u – 12.30u, 17.00u – 19.00u (sluiting tussen 12.30u – 17.00u)
Dinsdag en donderdag, 8.30u – 12.30u, 13.00u – 17.00u
Woensdag en vrijdag, 8.30u – 12.30u, 13.00u – 16.00u

Kwartierlezen is wel fijn. Je leert daar ook uit. Ik lees thuis ook wel, juist
voor het slapengaan. Ik lees liever boeken dan strips. Strips zijn dun, vlug
uit en daarin kijk ik meer naar de plaatjes. Boeken zijn iets dikker en dat is
fijner. Ik houd van fantasie. Dat bestaat soms niet, maar dat verhaal
inbeelden is wel leuk. Ik kan soms in het verhaal duiken. Ik speel dan graag
mee met het hoofdpersonage. Ik vind de boeken van Bart Demeyttenaere
heel leuk omdat de boeken toch wel grappig zijn (zoals hijzelf). Lezen is
leuk. Ik raad het iedereen aan. (Ecrin, 6S)

LEZEN VIND IK MOEILIJK!
MAAR IK WEET DAT HET
GOED VOOR ME IS. ALS JE
VEEL LEEST, WEET JE VEEL EN
LEER JE VEEL.
iK HOUD VAN AVONTURENBOEKEN OMDAT DEZE
SPANNEND ZIJN.
ONS BOEK “BERKENBOS
SCHOPT HET VER.” IS EEN
LEUK BOEK OMDAT HET OVER
DROMEN GAAT.
IK VIND KWARTIERLEZEN OP
SCHOOL HEEL GOED VOOR
ONS. (Nehir, 6S)

Lezen is leuk Er zijn spannende verhalen. Ik lees nu een Tinyboek. In
mijn boek staan acht verhaaltjes. Het verhaal over Tiny “Tiny in de
dierenwereld” vind ik het leukst. In het verhaal komen schattige diertjes
voor zoals een kangoeroe, vogeltjes, flamingo’s, nijlpaarden, enz …
Deze dieren kunnen praten en doen gekke dingen. Ik vond het grappigst
dat Poefje zei “Een nijlpaard heeft een heel grote muil en kijk eens hoe
dik hij is. Hij eet veel te veel”.
Sprookjesboeken lees ik ook graag, vooral over prinsen en prinsessen.
In de klas lezen we elke dag. Luidop lezen vind ik ook leuk. (Fatmanur,
3JO)

Lezen is leuk. Ik lees vele boekjes. Ik ga elke woensdag naar de bieb.
Ik vind de boekjes van Tiny het leukst. De strips van Suske en Wiske
lees ik ook graag. “Tiny speelt mamaatje” is een leuk boek. In het
boek “Tiny in de keuken” staan receptjes die je later kan maken. Mijn
moeke maakt lekkere chocomousse . Hetzelfde recept stond ook in
een Tinyboek.
Van lezen word je slim. Omdat ik later dokter wil worden, moet je
goed kunnen lezen. Daarom oefen ik veel. (Nelle, 2S)
Ik vind lezen heel leuk. Ik lees heel veel. Ik lees thuis altijd 20 min. Ik lees
graag thuis en zo kan ik op school ook goed lezen. Ik ben nu een dik boek
aan het lezen. Het gaat over een dikke kat die op zoek is naar een nieuw
baasje. En zij komt terecht in grappige situaties. Ik lees graag over dieren.
Dat vind ik leuk. (Yade, 2A)

Ik lees altijd 1 minuutje en kijk dan naar de tekening in mijn boek. Ik
lees ook heel graag grappige boekjes. Mijn huidig boekje gaat over een
paard dat geen baasje heeft. Mijn paard maakt veel mee. Het is een
grappig paard. Het loopt niet gewoon over straat, maar kijkt steeds
naar links en naar rechts, … Vele kinderen willen op het paard zitten,
maar hij loopt steeds verder weg. Hij vindt dat niet leuk.
Ik houd ook van sprookjes. De gelaarsde kat vond ik heel mooi.
Doornroosje was ook heel leuk om te lezen.
Lezen is goed, heel leuk en het is heel belangrijk. Zo leer je ook vele
nieuwe woordjes kennen. (Amber, 2A)

SPANNEND, hé !

ELKE DAG EEN KWARTIER LEZEN, wat vinden kinderen hiervan ?

AGENDA ACTIVITEITEN
oktober 2019
Di 1 okt. ’19
Di 1 okt. ’19
Vr 4 okt. ’19
Ma 7 okt. ’19
Wo 9 okt. ’19
Do 10 okt. ’19
Ma 14 okt. ’19
Ma 14 okt. ’19

9.00 – 11.30
13.20 – 14.00
Ganse dag
9.00 – 12.00
Speeltijd
20.00 – 22.00
19.30 – 20.30
20.30 – 22.00

Do 17 okt. ’19
Do 17 okt. ’19
Vr 18 okt. ’19

19.30 – 21.30
9.00 – 11.30
12.30 – 14.30

Ma 21 okt. ’19
Vr 25 okt. ’19
Vr 25 okt. ’19
Ma 28 okt ’19

9.00
Rond 17.00
13.30 – 15.00

Boekenbende in de bieb voor 5A
Start niveaulezen in 3
SAVED BY THE BELL
Gezinsleren 3 voor de ouders van 1. Thema : schrijven
Oog voor lekkers start !
Schoolraad
Ouderavond vormelingen
Oudercomité
in het personeelslokaal van de lagere school.
Taalgroep
Boekenbende in de bieb voor 5K
5K en 5A brengen een bezoek aan de Watersnip olv
KWB Berkenbos. Zorg dat je fiets in orde is !
Zeeklassers vertrekken op zeeklassen naar Nieuwpoort.
Zeeklassers komen terug thuis.
3 en 4 naar CC Muze
De herfstvakantie begint !

OPROEP VAN DE TURNMEESTER :
Er zijn nog leerlingen die niet in orde zijn met hun turnkledij:
* een zwart broekje
* een geel T-shirt
* pantoffels
Brengen jullie dit zo snel mogelijk mee in een turnzakje ?

