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Maandelijkse nieuwsbrief van Vrije Lagere School Berkenbos

Covid-19

Kalender

Praktische afspraken

Lieve kinderen,
Beste ouders,

De leerkrachten hebben de afgelopen twee maanden fantastische inspanningen geleverd om zo veilig en zo
goed mogelijk onderwijs aan te bieden. Het CLB heeft het dankzij doorgedreven contactonderzoek mogelijk
gemaakt de vinger aan de pols te houden. Jullie hebben de veiligheidsmaatregelen nauwkeurig in acht
genomen. Bedankt hiervoor! 
In de maand oktober stond er heel wat leuks op het programma. Zo gingen er enkele klassen op uitstap naar de
bibliotheek, werden er herfstwandelingen gemaakt, deden enkele kapoenen hun eerste communie, ... Naar het
einde van deze maand toe moesten we helaas ook enkele minder leuke beslissingen nemen. Zo kon de
zeeklassen voor het zesde leerjaar (nog) niet doorgaan. De leerlingen van het zesde leerjaar werden alsnog in de
watten gelegd door juf Sofie en mogen dan ook spreken van een ZEE-r toffe week!  

Houd jullie goed en gezond!  

Groetjes,
De juffen en meesters van VLS Berkenbos

EEN TERUGBLIK

DEZE MAAND:

Een terugblik
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Speelplein



HERFSTVAKANTIE: 02/11/2020 - 15/11/2020 

In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat de herfstvakantie van maandag 2 november tot vrijdag 6 november zou

duren. De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité beslist dat de

herfstvakantie voor alle onderwijsniveaus – uitgezonderd het hoger onderwijs – wordt verlengd tot en met zondag 15

november. De lessen hervatten op maandag 16 november. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op

onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel mogelijk om te buigen.

De time‑out door middel van een verlengde herfstvakantie roept wellicht heel wat praktische vragen op over opvang.

't Klim-Op-Ke voorziet noodopvang van 9 tot en met 13 november.

(Op woensdag 11 november is de opvang gesloten wegens Wapenstilstand.)

Gezien de huidige context, wordt gevraagd om je kinderen zoveel mogelijk in je gezinsbubbel te houden. De

opvangplaatsen zijn beperkt. Voorrang is nodig voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen (zorg,

veiligheid...) en voor kwetsbare gezinnen. 

Je kan voor de week van 9 t.e.m. 13 november als ouder(s) vragen om een attest 'sluiting corona' in te laten vullen door

onze school. Dit wordt niet automatisch afgeleverd. Het doel van dit attest is het aanvragen van tijdelijke werkloosheid

wegens overmacht voor de opvang van een kind. Dit door de sluiting van een school ten gevolge van beperkende

maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Wens je gebruik te maken van dit attest? Stuur dan een mailtje naar

vls.berkenbos@telenet.be.  

RAPPORTEN

Oudercontacten vinden telefonisch of online plaats.

Hierover ontvangen jullie binnenkort meer info. 

Ons schoolteam zit samen om te bekijken hoe we dit organiseren.

SCHOOLREKENING

Heb je deze nog niet betaald? 

Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te maken. 

KOEKENVERKOOP

Via deze weg willen we jullie alvast hartelijk bedanken voor de massale steun.  

De koekenpakketjes komen in de eerste week van december jullie richting uit. 

OUDERCOMITE: 

WELKOM op dinsdag 8 december om 20.00 uur.

Meld je aan via oudercomite@vlsberkenbos.be zodat we een (online) stoel voor jou kunnen aanschuiven.

Hopelijk tot dan!
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VERKEERSVEILIGHEID

Onze school neemt deel aan het project 'Helm Op Fluo Top!'

Met dit project willen wij leerlingen aanmoedigen om zichtbaar en beschermd naar school te wandelen of fietsen.

Leerlingen die dat doen, krijgen leuke beloningen en kunnen coole prijzen winnen. De actie start na de herfstvakantie en

loopt tot aan de krokusvakantie. 

Hoe werkt het? Heel eenvoudig! 

Alle kinderen krijgen een spaarkaart. Wie 's ochtends fluokledij draagt, krijgt een sticker. Ook het dragen van een

fietshelm is een sticker waard. Als de kinderen voldoende stickers gespaard hebben, maken ze kans op een prijs. 

De kindjes van het eerste leerjaar kregen alvast een boekentashesje cadeau van onze school.

De kinderen van het tweede t.e.m. het zesde leerjaar ontvingen dit in het verleden. 

Ben jij je boekentashesje kwijt en wil jij er terug eentje? 

Vraag ernaar op het secretariaat en krijg voor slechts 1 euro een nieuw hesje! 

Wist je dat:

- Een auto die met 50 km/u rijdt, 26 meter nodig heeft voordat hij stilstaat? Op een nat wegdek zelfs nog meer.

- Een bestuurder iemand met donkere kledij pas vanop 20 meter kan zien in het donker?

- Een bestuurder iemand met lichte kledij in het donker al vanop 50 meter kan zien 

   en iemand met reflecterende kledij zelfs al vanop 150 meter?

- Een fietshelm het risico op zware letsels bij een val halveert?

Zichtbare kledij en de juiste bescherming zijn dan ook van levensbelang in het verkeer. 
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ZIEKTE

Indien je zoon/dochter tijdens een vakantie ziek wordt, een test ondergaat en Covid-19 heeft, roepen we op om dit nog steeds

aan de school te melden. Je kan dit doen via vls.berkenbos@telenet.be.

Op deze manier kunnen wij mogelijke contactpersonen op de hoogte houden.

VENTILATIE

Tijdens de lessen ventileren wij het klaslokaal voortdurend. Daarnaast verluchten wij de klassen tijdens de speeltijd volledig. Nu

het buiten kouder wordt, is dit soms minder aangenaam. Het kan al eens wat frisser aanvoelen na een speeltijd. We vragen

daarom om steeds een dikke trui of vestje te voorzien, zodat er een kledingstuk bij aangetrokken kan worden indien nodig.

Deze warme trui mag gerust in de klas blijven. 

KALENDER

CODE ORANJE

Heel wat leuke activiteiten buiten de schoolmuren vallen helaas weg. 

Maar niet getreurd! Ook in onze schoolbubbel gaan we wonderbaarlijke avonturen beleven. 
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LEESBINGO

Jullie kregen een leuke leesbingo mee naar huis. Probeer al de opdrachtjes uit te voeren! 

Wil je het lezen nog leuker maken? Haal er dan een dobbelsteen bij! 

ZORGVOORLICHT: ONTWERP EEN LICHTJE 

Sinds de aankondiging van de tweede lockdown, steekt Vlaanderen massaal het licht aan. Als teken van hoop en

verbondenheid, met de tienduizenden zorgverleners die zich uit de naad werken en met iedereen die het nodig heeft. 

Ook Vrije Lagere  School Berkenbos wil licht brengen in deze donkere dagen. Doen jullie mee? #zorgvoorlicht

- Ga op zoek naar een glazen potje.

- Versier het potje zo creatief mogelijk.

- Plaats een theelichtje of lampje in je glazen potje.

   Opgelet: Wees voorzichtig met theelichtjes!

- Laat jouw lichtje alvast licht brengen bij je thuis, op een zichtbare plaats.

- Neem je lichtje mee naar school op maandag 16/11/2020.

   Veel kleine lichtjes worden zo één groot licht. 

   Samen sterk. Samen tegen corona. 
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