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Nieuwsbrief van Vrije Lagere School Berkenbos

Covid-19

Kalender

Lieve kinderen,
Beste ouders,

We knipperden even met onze ogen en zagen de korte schoolmaand april aan ons voorbij vliegen! 
Ondertussen is de maand mei ook van start gegaan: 

- Onze schoolomgeving werd nog wat veiliger: de rijrichting aan de sporthal keerde om.
- De leerlingen van het zesde leerjaar werden échte cyberhelden door deel te nemen aan een cyberheldenworkshop.
- Alle kinderen genoten van een buitenlesje tijdens de buitenlesdag. 
- De studentjes van de bovenbouw leerden meer over composteren. 

Mei en juni zijn meestal erg leuke schoolmaanden, waar we enorm naar uitkijken.  
Dit schooljaar zal er anders uitzien, maar daarom niet minder leuk! 
Wij hebben ons voorgenomen om,  zoals wij dat altijd doen, er het beste van te maken.

Groetjes,
Het schoolteam van VLS Berkenbos

Praktische afspraken

EEN TERUGBLIK

DEZE KEER:

Een terugblik
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OUDERCOMITE: 

WELKOM op maandag 17 mei om 20.00 uur.

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

Hopelijk tot dan!

SCHOOLREKENING:

Torenhoge kosten zijn er dit schooljaar niet geweest en staan ook niet meer te gebeuren.

Op het einde van dit schooljaar ontvangen jullie een overzicht van de gemaakte kosten.

Het overige bedrag schuift door naar volgend schooljaar. De schoolrekening in oktober wordt dus in mindering gebracht.

Verlaat jullie zoon of dochter de school? Dan ontvangen jullie het bedrag dat jullie tegoed hebben via overschrijving

terug. 

VOETGANGERSEXAMEN voor het vierde en vijfde leerjaar,

FIETSEXAMEN voor het zesde leerjaar:

Tijdens de paaspauze werd de knoop doorgehakt: geen voetgangers- en fietsexamen in 2021. Dit jaar brengen we wél

de leerstof en praktijkvaardigheden bij! Omwille van de huidige veiligheidsmaatregelen zagen wij het niet haalbaar om

in april en mei veilig en coronaproof te werk te gaan. We werkten tot nu toe steeds samen met de lokale KWB-afdeling.

Omwille van de bubbel van tien en omdat de vrijwilligers allemaal tot de risicogroep behoren, leek het ons verstandig om

het voetgangers- en fietsexamen te annuleren. Zelfs met de hulp van twee agenten en drie gemeenschapswachten,

konden we de veiligheid tijdens het examen niet garanderen. 

ZWEMMEN:

In pré-coronatijden gingen wij zwemmen vanaf het derde leerjaar. De zwembeurten werden evenredig verdeeld, net

zoals de schooldoorbrekende niveaugroepen. Dit schooljaar beslisten de turnleerkrachten een periode te voorzien per

school.

Onze school mocht gebruik maken van de laatste periode. Na het opvolgen van de veiligheidsmaatregelen (Maximum 1

klas per bus,  10 kinderen per niveaugroep in het zwembad.) én overleg met de preventieadviseur kregen wij groen licht!  

Met het schoolteam spraken we af dat de kinderen van het vierde leerjaar enkele keren mochten gaan zwemmen, omdat

zij deze vaardigheden vorig schooljaar niet hadden meegekregen door de lockdown. De kinderen van het vijfde en zesde

leerjaar willen we ook even veilig uit de school laten ontsnappen en een leuke tijd bezorgen. Zij mogen genieten van één

zwembeurt.   

Ter info: onze gemeente komt voor zwembeurten financieel tussen in het busvervoer. Anders was dit voor onze school

niet haalbaar.

MIJNKLASSEN voor het vierde en vijfde leerjaar:

Ook hier gooit het coronavirus nog steeds roet in het eten. De mijnklassen kunnen dit schooljaar ook niet doorgaan zoals

we het gewoon zijn. We kunnen de kinderen wél op een leuke manier tegemoetkomen.

Ze krijgen de leerstof aangeboden én kunnen genieten van een aantal toffe activiteiten.

Zo brengen de kinderen na hun zwembeurt een bezoekje aan het mijnmuseum, genieten ze van een picknick, ravotten ze

aan of op de avonturenberg en beklimmen ze de mijnterril. Later volgt er nog een begeleide dorpswandeling in onze

eigen mijngemeente.  

SCHOOLREIZEN:

Veel over nagedacht, maar helaas zijn er weinig mogelijkheden. We botsen op het vervoer per klasbubbel, het mengen

van klasbubbels, ...  

Voor de kinderen van het eerste tot het vijfde leerjaar organiseren we een leuk schoolreisje rond de kerktoren. 

Ons zesde leerjaar kan wel een activiteit op verplaatsing doen. 

Zij mogen na hun zwembeurt in hun klasbubbel gaan klimmen in de Clip 'n climb-zaal van Alpamayo in Beringen. 

Als de zon lief is, kunnen ze daarna smullen van een lekkere picknick en een bezoekje brengen aan de avonturenberg.  
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GEVONDEN VOORWERPEN:

Mist je zoon of dochter een brooddoos, jas of rugzak? Noteer dit in de agenda zodat wij samen op speurtocht kunnen

gaan! Neem ook zeker nog eens een kijkje op de fotopagina 'gevonden voorwerpen'. 

Tip: noteer de naam van je zoon/dochter op de brood- en koekendoosjes die je hem/haar meegeeft naar school. In de

etiketten van kleding kan je de initialen noteren of een naamkaartje strijken. 

SCHOOLFEEST: 

De leerkrachten van kleuterschool Pagadder en VLS Berkenbos brainstormen erop los. We bekijken wat mogelijk én

haalbaar is binnen de veiligheidsmaatregelen. Binnenkort meer info!

RAPPORTEN: 

Vanaf woensdag 23 juni.

Hierover ontvangen jullie in juni meer info via de klasleerkracht.

PROCLAMATIE zesde leerjaar:

De proclamatie zal doorgaan op maandag 28 juni.

Meer info ontvangen jullie van juf Sofie. 

OPENKLASDAG in augustus:

Meer info ontvang je van de klasleerkracht tijdens de rapportbespreking.
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MONDMASKERS in onze school: 

Voorlopig houden wij ons nog steeds aan de maatregelen van Onderwijs Vlaanderen. Mondmaskers zijn verplicht in het vijfde

en zesde leerjaar. In het eerste t.e.m. het vierde leerjaar is dit niet verplicht. De cijfers in onze school zijn dit schooljaar nog

niet onrustwekkend geweest waardoor we ouders van kinderen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar de vrijheid geven om

hun zoon/dochter een mondmaskertje te laten dragen. Van zodra we merken dat schakelen in onze school nodig is, zullen we

dat ook doen in overleg met onze preventieadviseur. 

KALENDER
De kalender kan nog steeds wijzigen: er kunnen activiteiten wegvallen of bijkomen. 
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