Nieuwsbrief
Schooljaar 2019-2020

In de kijker

januari – februari 2020
Het oudercomité nodigt iedereen uit :

2020
in vuur en vlam !
Vrijdag 17 januari 2020
vanaf 15.30
in en rond onze lagere school.
Kennen jullie hem ? Natuurlijk ! Meester Bert
Mertens is onze leraar lichamelijke opvoeding.
Bert is geboren en opgegroeid in HeusdenZolder en woont ondertussen in Koersel, waar
hij zich thuis voelt samen met juf Lisanne Put en
zijn dochtertje Cilou. Bert houdt van sport : zelf
heeft hij altijd gevoetbald en momenteel is hij
jeugdtrainer bij Hades (Kiewit). In de zomer
speelt hij graag tennis. Hij zou liever nog meer
met sport bezig zijn, maar vindt dit moeilijk te
combineren met zijn werk en zijn gezinnetje.
Sinds september 2007, reeds 12 jaar, werkt Bert
al in onze lagere school als LO-leerkracht.
Hij vindt het heel belangrijk om kinderen aan te
zetten tot bewegen, zowel binnen schools als
buiten de schoolmuren. Trefbal-,
voetbaltornooien, … vindt hij leuk : zo bewegen
kinderen, maar leren ook samen spelen en
rekening met elkaar te houden. Hij vindt zijn
lessen geslaagd als kinderen na de les met een
rood hoofd of rode wangen (van inspanning)
de les verlaten.
Bert komt heel graag werken en een pluim
geeft hij graag aan zijn collega’s voor hun
collegialiteit en hun hulp, maar zeker aan al de
kinderen op school. “ Zij doen (meestal) hun
best en werken enthousiast mee. Dit stimuleert
me steeds nieuwe oefeningen te zoeken.” zegt
hij.

MAMA en/of PAPA, vul dit vriendenboek in voor juf
Rita en haar taalgroep.

Juf Rita gaat daar heel blij mee zijn !!!
Zij wil dit graag als cadeau voor haar pensioen.
Dit boek gaat de ronde doen in de klas van je kind !

Zichtbaarheidsactie
Zij dragen een fluohesje/boekentashesje en komen te
voet of met de fiets naar school :
Hannelore (2S), Leandro (5K), Annelien (3OJ), Ceylin (1L),
Francesca (4M) en Eslem (2S)
Zij mogen hun prijsje komen afhalen op het secretariaat.

‘Dank je wel!’
LEES 17 WARM heeft 1000 EUR opgebracht
Een welgemeende

tvv VZW De Droomboom.
Laten we ook in het nieuwe jaar onszelf zichtbaar maken.

Fluohesje aan = zichtbaar op de baan !

Kind

School

ouder

Helpende handen
Wie heeft zin om zich bij ons oudercomité aan te sluiten ?
Wij zijn een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor
de school, de kinderen en voor de ouders.
Als oudercomité willen we daarom een stapje verder gaan als
enkel het organiseren van activiteiten waarmee we de school
ondersteunen.
We vinden het ook belangrijk om ouders samen te brengen en
te informeren.

zijn ouders die wij ongelofelijk
dankbaar zijn en regelmatig
broodnodig hebben. Ben jij
geen ‘denker’, maar een
‘doener’ ?
Tijdens deze activiteiten is het
altijd fijn om op helpende
handen te kunnen rekenen. Wil
je graag meehelpen, contacteer
ons dan via mail
vls.berkenbos@telenet.be of via
het inschrijfstrookje.
Wij kunnen alle hulp gebruiken
tijdens de activiteit ‘In vuur en
vlam’.

Onze volgende afspraak = maandag 20 januari 2020
om 20.00 in Ontmoetingscentrum Ons Huis

(Leandro, 3J) Juf Jolien geeft dikwijls Franse les. Vandaag hebben we ook Franse
les gehad. Ik vind Frans een heel leuke en mooie taal, ook een beetje rare taal
omdat je zinnen en woordjes leert die anders klinken en die ik niet altijd versta.
Ik zou graag heel goed Frans willen spreken.
(Erva, 4J) Ik vind dat meester Jonas goed Franse les geeft. Hij gebruikt hiervoor
regelmatig knuffelpop Clouclou en mooie tekeningen. Ik ken al verschillende
kleuren : rouge, blanc, bleu, jaune, …

(Medine, 5A) Franse les is
leuk, omdat je een
nieuwe taal leert kennen.
Wij doen ook Franse
spelletjes in de klas om de
vele woordjes beter te
onthouden. Ik houd van
de Franse taal.
(Narin, 5K) Ik vind Frans
leuk. Juf Katrien maakt
zeer veel Franse spelletjes
(memory’s, ..) . Dat maakt
dat de lessen interessant
en tof zijn. Zo leer ik op
een leuke manier Frans. Ik
leer graag andere talen.
Dit maakt me
nieuwsgierig. “Hoe meer
talen, hoe beter !” vindt
mijn mama (en ik ook)

(Yigit, 3J) Frans is een leuke taal. Wij hebben een dun Frans boekje. Daar staan
moeilijke vragen en voorbeelden in. Ik heb in Frankrijk familie en nu kan ik via
woordjes (niet veel) met mijn nichtjes en neefjes Frans spreken. Dat vind ik leuk
en zo leer ik nog meer woordjes.
(Renée, 3O) Ik vind Frans op school fijn. Als je op vakantie gaat, dan kan je de
taal ook zelf spreken en verstaan. De Franse taal is soms heel grappig, want ik
vind dat er veel rare woordjes in het Frans zijn.
(Dante, 4J) Ik krijg soms Franse les in mijn klas. Ik vind dat heel leuk omdat je
dan een nieuwe taal kan leren. Ik ken nog niet zo veel van Frans, maar wij leren
dit … en daarom zijn we op school.
(Aysu,3O) Frans is een mooie taal. Ik leer graag talen. Dat vind ik leuk.
(Azra, 4J) Ik vind het leuk om veel verschillende talen te leren. Ik vind dat
meester Jonas goed Frans geeft. Op vakantie kan je Franse vriendinnen maken.
(Dogan, 2A) Soms krijgen we Franse les. Dat is leuk omdat we met mooie
boekjes werken tijdens de Franse les. We lezen al Franse woordjes, vb. maman
of la mère, le frère, .. Wij leren ook Franse liedjes zingen. Dat is heel leuk.
(Aleysa, 2S) Franse les is super leuk in het 2de leerjaar. We leren leuke liedjes in
het Frans. Tijdens het verhaaltje spreekt Flonfon le mouton (een handpop) ons
toe in het Frans. Dat is fijn.

(Sude, 6S) Frans is een leuke taal. Soms is het wel een beetje moeilijk, omdat ik sommige woorden moeilijk kan
uitspreken of onthouden.
(Bette, 6S) Frans ook wel leuk. Het is een leuke taal. Juf Sofie geeft goed les in het Frans. Als ik op vakantie ga in
Frankrijk, kan ik in de toekomst hopelijk vlugger vrienden maken met Franstaligen.
(Alejandra, 6S) Ik vind Franse les leuk, omdat je dan een nieuwe taal leert kennen. Later kan ik misschien op mijn
werk met Franstaligen praten. Ik vind dat ook goed hoe de juf les geeft in het Frans. De juf oefent heel fijn onze
Frans woordjes met ons op een speelse manier (bingo, wie is het? woordzoekers,…)
(Roxan, 6O) Frans is heel interessant omdat het een andere taal is. Ik wil veel talen leren kennen. We oefenen
vaak per twee met flitskaartjes. Dat is leuk en leerzaam.
(Wout, 6S) Frans vind ik niet zo leuk. Ik kan het niet zo goed. Oefenen in de klas is wel leuk en vaak grappig.
Sommige woorden vind ik grappig zoals pays, amoureux, la tête, …

FRANS op school, wat vinden kinderen hiervan ?

AGENDA ACTIVITEITEN
Januari – februari 2020
Di 7 jan. ’20
Woe 8 jan. ’20
Do 9 jan. ’20
Vr 10 jan. ’20
Ma 13 jan. ’20
Di 14 jan. ’20
Vr 17 jan. ’20
Ma 20 jan. ’20
Ma 20 jan. ’20
Do 23 jan. ’20
Do 23 jan. ’20
Vr 24 jan. ’20

19.30 – 21.00
Naschools
Naschools
17.15 – 21.00
9.00 – 12.00
19.30 – 21.00
Naschools
9.00 – 12.00
20.00 – 22.00
9.00 – 10.45
13.15 – 15.00
19.30 – 21.30
15.30 – 16.45

Ma 27 jan. ’20

9.00 – 12.00

Do 30 jan. ’20

9.00 – 15.00

Vr 31 jan. ’20
Ma 03 febr. ’20
Di 04 febr. ’20
Wo 05 febr. ’20

9.00 – 12.00
20.00 – 22.00
9.00 – 10.00

Do 06 febr. ’20
Ma 10 febr. ’20

13.30 – 15.00
9.00 – 12.00

Di 11 febr. ’20
Di 11 febr. ’20
Wo 12 febr. ’20
Do 13 febr. ’20
Do 13 febr. ’20
Vr 14 febr ’20

10.15 – 12.10
13.20 – 15.00
9.20 – 11.30
10.15 – 12.10
13.20 – 15.00
15.30 – 16.45

Zo 16 febr. ’20

20.00

Ma 17 febr. ’20
Vanaf
24 febr. ’20

9.00 – 12.00

Ouderavond eerste communie
Rapportbesprekingen voor het 1ste leerjaar.
Rapportbesprekingen voor het 1ste leerjaar.
Fakkeltocht voor vormelingen
Gezinsleren voor de ouders van 1
Infoavond rond lezen voor de ouders van 1
VUUR en VLAM !
Gezinsleren voor de ouders van 1
Oudercomité
6S leest mee in de bieb
6O leest mee in de bieb
Taalgroep met Arktos
Eerste catecheseles voor eerste communicanten in de
parochiekerk.
Gezinsleren voor de ouders van 1 : bezoek aan het
Berenhuis.
4de leerjaar brengt een bezoek aan Tongeren.
De leerlingen zullen later thuis zijn.
LOKALE VERLOFDAG voor iedereen !
Gezinsleren voor de ouders van 1
Schoolraad
Muzikaal theater in de bieb voor het 1ste leerjaar en
hun ouders.
Voorstelling in CC Muze voor het 2de leerjaar
Gezinsleren voor de ouders van 1 : bezoek aan de bieb
en het Huis van het kind.
Workshop ism de academie voor 4J
Workshop ism de academie voor 4M
Bezoek aan Don Bosco Helchteren voor 6O en 6S
Workshop ism de academie voor 6S
Workshop ism de academie voor 6O
Tweede catecheseles voor eerste communicanten in de
parochiekerk.
Eerste communicanten verzorgen de offergave in de
parochiekerk.
Gezinsleren voor de ouders van 1
Krokusvakantie !

