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Covid-19

Kalender

Lieve kinderen,
Beste ouders,

Februari, een korte maand die ook héél snel voorbij vloog! De kinderen genoten van een dagje vrij tijdens de
pedagogische studiedag, de leerkrachten werden weer wat wijzer. Er werd een fijn project uitgewerkt door de
leerkrachten in het kader van de Vlaamse Week tegen Pesten. Een lesje met een diepgaand gesprek rond
plagen en pesten én elke dag een uitdaging met verbindende opdrachten om te streven naar een pestvrije klas
en school. De leerlingen verdienden een stip bij een goed uitgevoerde opdracht. 
We genoten tijdens onze carnavalsweek van een spetterend optreden van de Romeo's en hebben enorm
gelachen met fantastische fratsen! Het onderste werd uit de kan gehaald in verschillende huizen!  
Verder werden we getrakteerd op prachtige sneeuw, wat werd gesmaakt door onze leerlingen! Wat een pret
tijdens de speeltijden! Twee weken later verscheen een zalig lentezonnetje en werd er geprofiteerd van gratis
vitamine D! 

Groetjes,
Het schoolteam van VLS Berkenbos

Praktische afspraken

EEN TERUGBLIK

DEZE MAAND:

Een terugblik
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Speelplein



OUDERCOMITE: 

WELKOM op maandag 22 maart om 20.00 uur.

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

Hopelijk tot dan!

SCHOOLREKENING:

Het coronavirus zorgt nog steeds voor heel wat beperkingen in het onderwijs.

Het goede nieuws: momenteel geen bijkomende schoolrekening! 

OVERSTAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS:

Belangrijke info voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar die de overstap maken 

naar een middelbare school!

Je zoon/dochter maakt in september de overstap naar het secundair onderwijs. 

Een belangrijke keuze, waar je misschien nog heel wat vragen bij hebt! 

De drie CLB-netten in Limburg hebben de handen in elkaar geslagen en werkten een online-aanbod uit voor ouders en

kinderen. Op de website www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be vind je alles wat je moet weten om je zoon/dochter

te ondersteunen in die keuze:  

·      info over het keuzeproces en de opbouw van het Vlaams secundair onderwijs 

·      een filmpje met beknopte uitleg over het secundair onderwijs 

·      een filmpje: wat is kiezen NIET 

·      digitale info over alle secundaire scholen in Limburg

Juf Sofie heeft al een heel traject afgelegd met de kinderen in het zesde leerjaar omtrent de studiekeuze.

Om een duidelijk en nauwkeurig beeld te krijgen op deze studiekeuze, worden er uitgebreide oudercontacten

georganiseerd op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 maart. 

Juf Silke en juf Katrien raden tijdens de oudercontacten in de week van 8 tot 12 maart mogelijk ook enkele ouders aan

alvast een plaats te reserveren voor hun zoon of dochter. 

TIP: 

1) Bekijk de website van de school waar je voorkeur naar uitgaat én noteer de datum in je agenda wanneer de (online)

inschrijvingen plaatsvinden.  

2) Als je gebruik kan maken van de voorrangsperiode in een middelbare school*, schrijf je zoon of dochter dan alvast in

in de school of scholen die jouw voorkeur krijgt/krijgen. Is dit voor onze rapportperiode? Geen probleem! De definitieve

studiekeuze doorgeven of deze wijzigen kan later nog, maar op deze manier ben je zeker van een plaats in de school. 

*Een oudere broer of zus in deze middelbare school? Dan mag jij gebruik maken van een voorrangsperiode!

3) Weet je niet zeker of je zoon of dochter best naar 1A of 1B gaat? 

    Schrijf je zoon of dochter dan ook zeker in! De definitieve studiekeuze doorgeven of deze wijzigen kan later nog.

Zijn er onduidelijkheden of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de klasleerkracht, met juf Liesbeth (zorgcoördinator ad interim) of met juf Jolien (directie). 

Wij helpen jullie graag verder!
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MONDMASKERS IN HET VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR: (Herinnering)

In het vijfde en zesde leerjaar wordt het dragen van een mondmasker verplicht wanneer er in het leerjaar iemand positief

getest heeft op Covid-19 of wanneer iemand in quarantaine is o.w.v. een hoogrisicocontact. Dit kan zijn wanneer een gezinslid

positief test, maar ook wanneer er elders een hoogrisicocontact was met een persoon die positief testte. We roepen op om

minstens één mondmasker in de boekentas te hebben, zodat we snel kunnen schakelen indien het CLB ons hiertoe

verplicht.  

VERSOEPELING VANAF 15 MAART:

Voor álle leerlingen zijn vanaf 15 maart extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten op voorwaarde dat de klasbubbel

maximaal gerespecteerd blijft. We mogen dit organiseren zonder gebruik te maken van het openbaar vervoer én zonder 

 contact te hebben met andere mensen. 

KALENDER
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JEUGDBOEKENMAAND:

In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden om het lezen te vieren. 

Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk maakt. 

Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren,

bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine lezers,

voorlezers en meelezers. 'Lezen is een feest!', onder die noemer vieren we een maand lang!

Maak een feestelijke foto of een party-filmpje van jezelf met jouw favoriete boek! 

Wie weet win je wel een boekenpakket of een bezoek van één van de leden van het feestcomité aan je klas of bib!

Stuur deze foto in via www.jeugdboekenmaand.be/wedstrijd én stuur hem ook naar vls.berkenbos@telenet.be! 

Project lees 17!

Over lezen gesproken!

De scholen van Heusden-Zolder deden mee met het 

leesproject 'Lees 1 7 een boek van de bib', 

tussen 6 januari en 27 februari. 

Het project is ondertussen afgerond en 

wat zijn wij fier op de lezers van onze school!

Bedankt om onze (roze) boekenwurm zo te helpen groeien! 
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