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Maandelijkse nieuwsbrief van Vrije Lagere School Berkenbos

Covid-19

Kalender

Lieve kinderen,
Beste ouders,

Ondanks het wegvallen van een aantal jaarlijkse activiteiten, ging de maand november als een trein aan ons
voorbij! Op 16 november mochten we elkaar eindelijk weer verwelkomen na een verlengde herfstvakantie. Het
was hartverwarmend om te zien hoeveel kinderen en leerkrachten er tijdens deze vakantie tijd maakten om een
prachtig theelichtje te ontwerpen. Neem zeker 'n kijkje op de fotopagina van onze website om de creaties van
dichtbij te bewonderen. Over bewonderen gesproken! Het is fijn om te zien hoeveel kinderen er veilig naar
school komen! Een fluohesje, een helm, een fluo boekentashesje, ... Top! 
De online oudercontacten zijn ondertussen ook achter de rug. Dankjewel alweer voor de extra inspanning die
jullie leverden. Wij ontvingen achteraf heel wat lovende reacties over onze werkwijze, maar hopen jullie toch snel
weer in levende lijve te begroeten!  

Houd jullie goed en gezond!  

Groetjes,
De juffen en meesters van VLS Berkenbos

Praktische afspraken

EEN TERUGBLIK

DEZE MAAND:

Een terugblik
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kindcontacten: Standaard 

kindgesprekken: Op vraag van leerkracht, ouders of kind

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!

KINDGESPREKKEN:

Het welbevinden van onze kinderen staat bij ons voorop. Wij doen er dan ook alles aan zodat een kind zich goed in

zijn/haar vel kan voelen. 

Tijdens een kindcontact worden de resultaten van het rapport besproken, samen met de juf of meester. 

Wat loopt al goed? Waar kunnen we jou mee helpen? Wat wil je graag leren? 

We informeren ook naar de gemoedstoestand. 

Kom je graag naar school? Wat doe je graag? Wat vind je minder leuk om te doen? Hoe voel jij je in de klas? Hoe

gaat het op de speelplaats? 

Kindgesprekken worden eigenlijk voortdurend door leerkrachten gehouden doorheen de dag. We leren kinderen

empathisch zijn, we geven inzichten mee die ze zich eigen maken, we trainen hun sociale vaardigheden, ... In elke les

komt dit naast het overdragen van leerstof aan bod. Kindgesprekken kunnen over vrolijke en minder vrolijke

onderwerpen gaan.  

Soms valt er al eens iets voor op de speelplaats, waarvan ons schoolteam vindt dat een klas niet de juiste omgeving

is om dit voorval te bespreken. Aangezien een leerkracht zijn/haar klas niet in de kou kan laten staan én tevens

aandacht wil schenken aan de situatie, wordt de hulp van een externe leerkracht ingeschakeld. Op deze manier

creëren we extra tijd om stil te staan bij een gebeurtenis en is er ruimte om emoties te kaderen en plaatsen. 

Wanneer je als ouder merkt dat je zoon of dochter ergens tegenaan loopt, emoties niet goed kan plaatsen, klachten

heeft alvorens hij/zij naar school vertrekt, ... is het goed om de klasleerkracht in te lichten. De juf of meester ziet je

zoon of dochter het merendeel van de tijd en kan jou een beeld geven hoe hij/zij het in de klas stelt. Het welzijn kan

in de klas worden opgevolgd of er kan aangegeven worden dat je zoon/dochter tijdens een kort coachingsgesprek

met een externe leerkracht zijn/haar hart kan luchten. Hier worden tips aangeleerd om met bepaalde emoties en

gebeurtenissen om te gaan. We willen op deze manier werken aan de veerkracht van je kind. 

Kinderen lopen soms over van emoties. Ze geven zelf aan dat ze een moment nodig hebben om tot rust te komen,

even met iemand te willen spreken, ... Heel knap als je kind dit zelf kan aangeven. Uiteraard maken we hier ook

graag tijd voor.  

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN:

Kinderen verliezen al eens iets, of ze komen met iets naar huis wat niet van hun in.

Tip: Voorzie brooddozen, koekendozen en kleding steeds van de naam van je kind. 

Op onze website plaatsen wij deze maand een fotoalbum met verloren voorwerpen. Neem hier zeker eens een kijkje.

Zie je iets wat van jouw kind is? Stuur dan een mailtje naar vls.berkenbos@telenet.be.

 

GEGEVENS:

Verhuis je? Een andere telefoonnummer? Geef dit steeds door aan onze school.

Zeker in een noodsituatie is het belangrijk dat we over correcte gegevens beschikken. 

Binnenkort ontvang je via de juf of meester een overzicht dat je mag nakijken en aanvullen. 

 

N O V E M B E R  2 0 2 0

VLS BERKENBOS PAGINA 2

PRAKTISCH



ZIEKTE:

Herinnering:

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 brengen.

CODE ORANJE:

Herinnering:

Tijdens code oranje mogen wij geen ouders toelaten op de speelplaats, tenzij je hiervoor toestemming krijgt. 

Aan elke schoolpoort is deze info zichtbaar gemaakt.  

KALENDER
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Een smartphone of tablet met internetverbinding.

De tochtkaart die je van je juf of meester krijgt. 

Een blinddoek. (Bijvoorbeeld een sjaal.)

HERDERTJESTOCHT:

Met het gezin een luisterwandeling maken in de sfeer van Kerstmis? Dat kan met de herdertjestocht. 

De herdertjestocht is een luisterwandeling over Kerstmis voor kinderen. 

Zoek een leuke wandeling in je buurt of volg onderstaande wandeltip. 

Neem de tochtkaart mee die je krijgt van je juf of meester en trek erop uit als een echte herder. Stop onderweg

vier keer naar keuze om naar het verhaal van herder Nathan te luisteren. Klik daarvoor telkens op het icoontje

van het luisterend mannetje. Je mag zelf kiezen wanneer je stopt. Bij iedere stop hoort een kleine opdracht

waarbij je een letter kan verdienen. De vier letters samen vormen een codewoord.

Ga je met het juiste codewoord langs in de winkel van het Pastoraal Informatiecentrum in Kiewit, dan krijg je een kleine

verrassing.

 

Woon je niet in de buurt en wil je toch graag meedoen? 

Geen probleem. Vul het formulier op onderstaande website in en krijg je verrassing thuis opgestuurd.

(www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/herdertjestocht)

Wat heb je nodig?

Tips voor een leuke wandeltocht, in de buurt van het Pastoraal Informatiecentrum.

(Hier vind je het startbord voor onderstaande wandelingen, in de buurt van het Pastoraal Informatiecentrum.) 

Wandeling 1 Haringsvijverroute (groene rechthoek, 1,3 km) – toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen

Wandeling 2 Wildernisroute (blauwe ruit, 3,2 km) – toegankelijk voor kinderwagens

Wandeling 3 Wijerroute (oranje bol, 4,3 km) – toegankelijk voor kinderwagens

Vertrekpunt:

Parking Domein Kiewit

Putvennestraat 112

3500 Hasselt

Veel plezier!

N O V E M B E R  2 0 2 0

SPEELPLEIN

VLS BERKENBOS PAGINA 4 


