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Nieuwsbrief  

Schooljaar 2019-2020 

 

Juf Annick De Wilde 
mama van Xander (11 jaar) en Mathis (8 jaar) 

woont in Lummen 
haar hobby’s : tennis, wandelen, lopen…        

elke dag iets sportiefs doen ! 

Al 10 jaar werkt zij als administratieve 
medewerker op onze school. Zij draagt een 
steentje bij in de algemene organisatie van 
onze school. Haar job is zeer gevarieerd en 
daar houdt ze van : kopiëren van 
documenten, vergaderzalen klaarzetten, 
bestellingen plaatsen en verwerken van 
bestelbonnen, telefoons beantwoorden, 
loonadministratie, leerlingenadministratie, 
kinderen ondersteunen en motiveren, 
helpen organiseren van activiteiten voor 
onze kinderen, … Haar job is zeer belangrijk 
op school want zij is vaak het gezicht en de 
stem van de school. 
Annick  houdt van orde, stiptheid en 
nauwkeurigheid : alles heeft zijn juiste 
plaats en is zorgvuldig gesorteerd. Zowel de 
kinderen als de leerkrachten zien haar 
graag en dat is wederzijds. Een pluim wil ze 
geven aan het leerkrachtenteam omdat ze 
vindt dat de leerkrachten het goede van de 
leerlingen naar boven halen, maar ook aan 
ouders die de school een warm hart 
toedragen door mee te denken (in 
vergaderingen) , mee te helpen en  mee te 
ondersteunen (bij activiteiten).    
 
 
 
 

BELEEF HET MEEDAG : vrijdag 3 april 2020  
Beste ouders, 

Heb je tijd, zin en interesse om ons die dag te helpen ?  

Zie je het zitten om met een groepje kinderen aan de slag 

te gaan ?  

 

Schrijf je dan nu al in ! (zie brief in de bijlage)  

 

 

In de kijker  

 

 

 

 

Zichtbaarheidsactie  
Zij dragen een fluohesje/boekentashesje en komen te voet 

of met de fiets naar school :  

Candy (1L) , Kyaro (2S), Eslem (2S), Rumeysa (2A), Meyra 

(3O), Tybe (3O) , Alessia(4M),  Esad (4M) , Sven (6S) en 

Xander (5K)  

Zij mogen hun prijsje komen afhalen op het secretariaat.  

Koffiestop tvv Broederlijk Delen.             
Op vrijdag 3 april vanaf 15.00 organiseren we een 

koffiestop. Iedereen is van harte welkom op de speelplaats 

van de school.                                                                           

We schenken een kopje koffie/een tasje soep en verkopen 

een hartelijke wafel  aan een democratische prijs. De 

opbrengst storten we door aan Broederlijk Delen die met 

de campagne de boeren uit Senegal steunen.   

KOFFIESTOP :                                                 
Wanneer ? vrijdag 3 april 2020 van 15.00 tot 16.00      

Waar ? op de speelplaats van de school                            

Wat ? koffie of soep (€ 0,50)en een lekkere wafel  (€ 0,50)   

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogische studiedag : 

woensdag 25 maart 2020.  
Een dagje vrij voor de leerlingen. 

Pyjamadag : vrijdag 13 maart ’20 

Wij doen mee !  
Laat je kind in pyjama naar school komen.  

Door mee te doen, tonen we dat we zieke kinderen 

steunen en maken we BEDNET  meer bekend.   



 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Gezinsleren (1ste lj) afgerond met pannenkoeken! 

Op 17 februari kwamen de mama’s van gezinsleren een laatste keer samen. Deze laatste sessie 

verwenden de mama’s de kinderen van het eerste leerjaar. Tijdens het bakken werd het een 

gezellig samenzijn en werden er nog heel wat tips uitgewisseld. De kinderen van juf Sonja en juf 

Laura smulden naar hartenlust en 120 pannenkoeken later zagen we dat alle buikjes goed gevuld 

waren.  

Dank je wel aan alle mama’s om er tijdens de bijeenkomsten bij te zijn, dankjewel aan de juffen om 

regelmatig in de klas te mogen komen kijken en dankjewel aan Sofie van Basiseducatie om ons 

zoveel bruikbare tips te geven!   

  

 

Een intensieve training voor leerkrachten en leerlingen.  

   

Dit schooljaar organiseert de school in samenwerking met Arktos trainingsworkshops rond 

weerbaarheid ‘Aandacht in actie’. Gert Klingeleers geeft een intensieve begeleiding aan zowel onze 

leerlingen als leerkrachten                                                                                                                    

We herkennen het allemaal. Kinderen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, dingen 

doen die ze eigenlijk niet willen doen onder invloed van groepsdruk, wegstuiven met slaande deuren 

als ze iets niet kunnen of mogen doen, anderen kwetsen, … In zulke en nog zovele andere denkbare 

situaties hopen we via deze  weerbaarheidstraining een antwoord te bieden.  Het kan kinderen helpen 

zicht te krijgen op hun manieren van reageren, voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen, 

grenzen van anderen te aanvaarden en te respecteren, ‘zichtbaarder’ te worden en zich assertiever op 

te stellen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de ander. Enerzijds leren niet assertieve jongeren om 

sterk in hun schoenen te staan, anderzijds leren té assertieve jongeren hoe ze zichzelf beter kunnen 

beheersen of minder snel boos worden.                                                                                                   

6 klassen en de leerkrachten volgen 3 workshops van telkens 2 lestijden. De moeite waard !  

Leerlingen weerbaarder maken.  

Leerkrachten krijgen tips.  
 



AGENDA  ACTIVITEITEN  

Maart – april 2020   

Ma 2 maart ’20  20.00  Oudercomité  

Di 3 maart ’20  19.30  Infoavond zeeklassen voor de ouders uit 5  

Zo 8 maart ’20  VM  Ontbijtkorven  

Di 10 maart ’20  10.00 – 11.30  Voorstelling Sol Bémol in CC Muze voor 1S en 1L  

Wo 11 maart ’20  NM  Rapportbesprekingen  

Do 12 maart ’20  Naschools  Rapportbesprekingen  

Vr 13 maart ’20  Ganse dag  Pyjamadag tvv Bednet.  

Vr 13 maart ’20  14.30 – 16.45  Catecheseles 3 voor de eerste communicanten  

Ma 16 maart ’20   LAATSTE ZWEMLES voor 4  

Do 19 maart ’20  10.00 – 12.00  Biebbezoek in kader van de jeugdboekenweek voor 4J  

Do 19 maart ’20  12.45 – 15.25  American Games voor 5 en 6 in de sporthal van Paal.  

Vervoer : ouders   

Vr 20 maart ’20  13.30 – 14.45  Voorstelling Rita in CC Muze voor 5 en 6.  

Vervoer : met de fiets olv KWB Berkenbos.  

Wo 25 maart ’20  VM  Pedagogische studiedag voor de leerkrachten.  

Een dagje vrij voor de leerlingen.  

Do 26 maart ’20  10.00 – 12.00  Biebbezoek in kader van de jeugdboekenweek voor 4M  

Do 26 maart ’20  VM  TOBO-workshop ‘deoroller’ voor 6O en 6S  

Vr 27 maart ’29  15.30 – 17.00  Oefenen naamopgave voor vormelingen en eerste 

communicanten in de parochiekerk  

Za 28 maart ’20  17.30  Naamopgave in de parochiekerk.  

   

Wo 1 april ’20  VM  Netbaltornooi voor 6, sporthal Zolder  

Vervoer: met de fiets olv KWB Berkenbos  

Do 2 april ’20  VM  Netbaltornooi voor 5, sporthal Zolder  

Vervoer: met de fiets olv KWB Berkenbos 

Vr 3 april ’20  Ganse dag  TALENTENDAG met ouders + ontmoetingsmoment voor 

ouders na school.  

Van 4/03/20 

t/m 19/03/20 

 PAASVAKANTIE 

Do 23 april ’20  19.00 – 20.30  Ouderavond mijnklassen voor de ouders uit 4J en 4M  

Do 30 april ’20  VM  TOBO-workshop ‘douchegel’ voor 5K en 5A  

Do 30 april ‘20 VM  Voetgangersexamen voor 4  

 

  

   


