Nieuwsbrief
Schooljaar 2019-2020

In de kijker

november – december 2019
LEES 1 7 WARM
Denken jullie ook nog
aan ons project voor
vzw De Droomboom :
MEER LEZEN = MEER
STEUN !

Schoolfotograaf
Vrijdag 15 november komt
de schoolfotograaf individuele foto’s en klasfoto’s
nemen. Trek je mooiste
kleren aan. (zie brief)

Belangrijke info

Louis Tielens, vader van 2 kinderen en 4
kleinkinderen, leeft voor zijn school !
Louis is een zeer gedreven man. Niets is voor
hem te veel. Bij elk klein werkje en bij elke
grote verbouwing aan onze school was hij
aanwezig en actief in begeleiding en meestal
ook aan het werk. Ook de gewone schoolwerking ligt hem nauw aan het hart.
Louis is ook al lang betrokken bij onze school. Al
sinds juni 1983 was hij actief als bestuurder in
de meisjesschool. In 1994 werd het onderwijs in
Berkenbos gemengd en werd hij lid van VZW
Parochiale scholen Berkenbos. En sinds 2003
werd hij daarvan voorzitter tot op heden. Zijn
motivatie is steeds er zijn voor de kinderen en
leerkrachten en het beste voor hen proberen te
geven. De mooiste momenten waren voor hem
de voorbereiding naar het gemengd onderwijs
van de lagere scholen en meer recent de fusie
van alle inrichtende machten van het Vrij
Onderwijs in Heusden-Zolder. Louis heeft altijd
genoten van het vertrouwen en de vriendschap
in de groep die betrokken is bij de school. Het
zijn vrienden v oor het leven en een fijn team
om mee samen te werken. “Maar de glinster in
de ogen en de lach op het gezicht van een kind
is toch de mooiste beloning en de motivatie om
verder te doen!” zegt hij. DANK JE WEL Louis
voor je grote inzet. WIJ ZIJN TROTS OP JE!

Heel wat ziekenfondsen voorzien een
tegemoetkoming in de kosten van schooluitstappen
en openluchtklassen, zoals de zeeklassen.
De voorwaarden kunnen verschillend zijn per
ziekenfonds. Vaak stellen zij hiervoor documenten
ter beschikking op de website of je kan die bekomen
in het kantoor van de mutualiteit. Deze mag je
bezorgen aan de klasleerkracht.
De school zal deze documenten invullen na het
betalen van de schoolrekeningen.

BOEKENTASHESJE AAN,
zo ben je goed zichtbaar op de baan !
Kom je met de

of te

naar school en draag je een
een

of

, dan krijg je op woensdag
een sticker of een stempel.
Kaart vol … gooi de kaart in de
fluodoos… en wie weet win je een
prijsje op het einde van de maand !
De actie loopt van 4 november tot aan de
krokusvakantie.

TAALGROEP
Op donderdag 17 oktober kwam de taalgroep samen. De taalgroep zet zich in om de gemeenschappelijke taal,
het Nederlands, te verbeteren.
Samen worden er elk jaar verschillende acties uitgewerkt. Dit om de belangrijkheid van het Nederlands voor elk
kind te blijven benadrukken.
Dit jaar willen we, met de hulp van Arktos, het project CONNECT uitwerken dat zorgt voor meer verbinding op
school. We willen vooral inzetten op verbinding tussen de leerlingen maar ook tussen de ouders. Daarnaast
krijgen de leerkrachten heel veel tips hoe ze in de klas op deze verbinding kunnen inzetten.
Ook willen we een taalcharter opmaken en alle ouders een engagement vragen om hier hun schouders onder
te zetten!
Wil je graag meedenken over de inhoud van deze charter? Sluit dan zeker nog aan. De volgende taalgroep gaat
door op donderdag 16 januari om 19u30 in de lagere school. We willen graag acties uitwerken samen en voor
alle ouders!
OPROEP – OOK VOOR JOU! – OPROEP – KOM JIJ OOK? – OPROEP – SAMEN SCHOOL MAKEN!

Koekendoosje...
Milieu is overal een “hot-item” geworden. Ook wij als school willen blijven inzetten op
en sensibiliseren voor dit thema. We gaan de strijd aan tegen de rondzwervende
papiertjes. Zowel leerkrachten als heel wat kinderen ergeren zich aan de koekjespapiertjes die, ondanks de vele vuilbakken, her en der rond waaien. Daarom vragen
we alle koekjes thuis van de papiertjes te ontdoen en de koekjes mee te geven naar
school in een genaamtekend koekendoosje. Dank je wel voor jullie geapprecieerde
medewerking!

+

=

Wat vinden kinderen belangrijk op school ?
Veel bewegen op school

Vrienden op school.

(Sven, 6S) Ik zou willen dat kinderen meer
enthousiasme tonen tijdens
bewegingsoefeningen vb. turnen, op de
speelplaats…. want bewegen is goed voor
onze gezondheid is.
(Kendra, 3J ) Ik turn graag. Veel bewegen is
gezond. Af en toe een tussendoortje is fijn.

(Akin, 30) Op school kan je heel veel vrienden maken. Dan kan je
samen spelen en leren. Die vriend kan je ook helpen.
(Emelie) Ik heb veel vrienden op school om mee te spelen. Dat is
heel leuk.
(Elenora, 1L) Vrienden zijn op school is fijn. Pesten is niet leuk.
Met vrienden kan je heel leuk spelen.
(Elisa, 4M) Ik vind het heel belangrijk dat kinderen goed met
elkaar omgaan, dat iedereen gelijk is.

Nederlandse taal op school.

Een goede leerkracht voor de klas.

(Annelien, 3JO) Ik vind het belangrijk dat
er altijd Nederlands gepraat wordt,
want dan kan iedereen elkaar begrijpen
en verstaan. Dit is ook belangrijk voor
later. Zo vinden ze veel vlugger werk.
(Aleysa, 2S) Ik vind lezen heel belangrijk
omdat je daar veel uit kan leren, omdat
je dan beter Nederlands kan leren.
(Roos en Stiene, 4J) Ik zou willen dat alle
kinderen fijn konden samen spelen. Of
je nu Turks, Marokkaans of Belg bent
dat maakt niet uit. Iedereen zou elkaar
moeten kunnen verstaan. Maar ik vind
het niet erg als iets vertaald wordt, maar
schelden dat hoeft niet. Ik wil ook wel
graag dingen over hun geloof of taal
weten.

(Akin) Ik vind een goede juf of meester heel belangrijk. Als je ruzie hebt
met een vriend, helpt zij/hij het oplossen. Ook leert hij/zij ons veel.
(Imran) De juf leert ons veel.
(Selman, 1S) Ik vind de juf heel belangrijk want die leren ons veel. Meten,
rekenen, lezen … vind ik heel heel heel leuk.
(Muhemmed, 3JO) Luisteren naar de juf is belangrijk. Anders weet je de
oefening .
(Stiene, 4J) Ik vind het heel belangrijk dat leerkrachten goed voor hun
kinderen zorgen door te troosten als ze verdrietig zijn, door te helpen bij
hun taken, door goede uitleg te geven. Dit gaat wel heel goed op school.
(een dikke duim voor meester Jonas)

(Elisa, 4M) Een juf van het eerste leerjaar is het belangrijkste op een
school. Zij leert kinderen lezen, schrijven en tellen tot 20.

Met plezier bijleren.
(Ecrin, 6S) Leren is belangrijk. Als je leert, kan je in
de toekomst iets bereiken. Ik wil laten dokter
worden. Leren is huiswerk maken, leren is dingen
onthouden, leren is studeren.
(Musa, 3J) Ik vind leren heel belangrijk. Ik wil elke
dag veel leren omdat ik goede punten wil behalen
zodat mama en papa fier op me zijn.
(Selman, 1S) Huistaken maken, lezen, schrijven, ...
vind ik heel fijn en belangrijk op school.
(Mateo, 1L) Ik vind alles belangrijk, maar taken
maken is het belangrijkste. Dat is leuk en zo word ik
ook slimmer. Lezen moet je echt veel doen want
dan leer je veel nieuwe woordjes. Ik wil dit ook
leren.
(Stiene, 4J) Ik vind het belangrijk dat er in de klas
iedereen oplet. Maar tussendoortjes zoals ‘just
dance’ mogen er ook zijn. Dit maakt de les fijner.

Prettig en veilig voelen op school.
(Nilo, 6S) Ruzies op school zouden er niet mogen zijn.
Op school moet je je veilig en ALTIJD goed voelen.
(Sven, 6S) Ik zou willen dat kinderen meer naar elkaar konden
luisteren en hiermee rekening houden. Zo kunnen
ongevalletjes, ruzies,… beter begrepen worden.
(Roos, 4J) Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich veilig
voelt op school omdat je er bijna een hele dag zit en er veel
vrienden hebt daar.
Het is dat fijn om samen dingen te kunnen doen.

Een propere school.
(Nilo, 6S) Ik zou willen dat er geen
afval meer op de grond wordt
gegooid. Anders moeten andere
kinderen dit weer oprapen. Als
iedereen meewerkt, hebben we een
zeer propere school.
(Annelien, 3JO) Er zou niet te veel
afval op de speelplaats mogen liggen.
(Kendra) Kinderen zouden hun
banken beter moeten opruimen !

Leren keuzes
maken.
(Angelina, 3JO)
Knutselen vind
ik heel fijn. Ik
zou willen dat
ik een hele dag
kon knutselen.

AGENDA ACTIVITEITEN
november 2019
Di 5 nov. ’19
Ma 11 nov. ’19
Di 12 nov. ’19
Do 14 nov. ’19
Do 14 nov. ’19
Vr 15 nov. ’19
Wo 20 nov. ’19

19.30 – 21.00

Wo 20 nov. ’19
Do 21 nov. ’19
Do 21 nov. ’19
Vr 22 nov. ’19
Za 23 nov. ’19

9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
VM
VM
14.30

Di 26 nov. ’19
Di 26 nov. ’19
Do 28 nov. ’19

VM
NM
Naschools

Naschools
11.20 – 12.10

10.00 – 12.00

Infoavond splitsen voor de ouders van 1S en 1L
WAPENSTILSTAND. Een dagje vrij !
GEEN TEKENACADEMIE in de DROOMBOOM !
Leerlingenparlement
Schoolfotograaf in de Kleuterschool
Schoolfotograaf in de lagere school
Grootouderfeest voor de ouders uit 1 en 2 in
Ontmoetingscentrum Ons Huis ism Kleuterschool
Pagadder
Bieb bieb hoera voor 3J (in de bieb)
Bieb bieb hoera voor 3JO (in de bieb)
TOBO-project voor 3J : memohouder maken
TOBO-project voor 3JO : memohouder maken
ART 27 ‘O tempora, O muze.’
Bezoek aan de kunstententoonstelling in CC Muze,
Zolder met ouders (zie inschrijvingsfiche)
Workshop beeld voor 1S en 1L
Workshop beeld voor 2A
RAPPORTBESPREKING voor alle kinderen

Onze leerkrachten
werden op de dag
van de leerkracht
door het
oudercomité in de
watten gelegd.

Dank je wel
oudercomité
voor de lieve
woorden, de
leuke attentie en
lekkere toetjes
(vanwege de
leerkrachten)

AGENDA ACTIVITEITEN
december 2019
Ma 2 dec. ’19

Middag

Di 3 dec. ’19
Di 3 dec. ’19
Di 3 dec. ’19
Do 5 dec. ’19
Do 5 dec. ’19
Vr 6 dec. ’19

VM
VM
NM
VM
NM

Ma 9 dec. ’19
Di 10 dec. ’19

20. 00 – 22.00
VM

Di 10 dec. ’19
Di 10 dec. ’19
Wo 11 dec. ’19
Do 12 dec. ’19

VM
NM
14.00 – 15.30
13.00 – 15.15

Do 12 dec. ’19
Vr 13 dec. ’19

VM
Middag

Vr 13 dec. ’19
Di 17 dec. ’19
Di 17 dec. ’19

VM
VM
Middag

Di 17 dec. ’19
Di 17 dec. ’19
Wo 18 dec. ’19

VM
NM
VM

Wo 18 dec. ’19
Wo 25 dec. ’19

VM
11.30

SOEP op de STOEP : tomatensoep (bijdrage € 1 t.v.v.
welzijnszorg)
Bedrijfsbezoek van 2A (11 lln) aan het ziekenhuis.
Workshop beeld voor 2S en 3J
Workshop beeld voor 3JO
TOBO-project voor 4J : potloodhouder maken
Sint en zijn Pieten op bezoek
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten .
Een dagje vrij voor de kinderen.
Oudercomité
Bedrijfsbezoek van 2A (5 lln) en 2S (6 lln) aan het
ziekenhuis
Workshop beeld voor 4J
Workshop beeld voor 5K
Vormelingen brengen een bezoek aan St. Vincentius
Sportactiviteit ‘Alles met de bal’ in sporthal HeusdenCentrum voor 3 en 4.
TOBO-project voor 5K : regenbooglampje maken.
SOEP op de STOEP : groentesoep (bijdrage € 1 t.v.v.
welzijnszorg
TOBO-project voor 6A : lego mindstorm
Bedrijfsbezoek van 2S (11 lln) aan het ziekenhuis.
SOEP op de STOEP : tomatensoep (bijdrage € 1 t.v.v.
welzijnszorg
Workshop beeld voor 4M
Workshop beeld voor 5A
Trefbaltornooi voor 4M en 4J in de sporthal van
Heusden-centrum
Samenspeeldag voor 5-jarige kleuters en 1ste leerjaar
Kerstviering in de parochiekerk.

Noteer alvast in je agenda :

VUUR en VLAM, vrijdag 17 januari 2020 naschools
een organisatie van het oudercomité

