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Nieuwsbrief van Vrije Lagere School Berkenbos

Digisprong

Beste wensen

Dag lieve kinderen,
Beste ouders,
 
Hier zijn we nog eens met een nieuwsbrief! De laatste tijd veranderde er zoveel, dat nieuws in een oogwenk
veranderde in oud nieuws. Bovendien hadden we onze handen achter de schermen meer dan vol met... c o r o n a.
We besloten het roer om te gooien en gingen gericht informeren. Wat van toepassing was voor een klas, werd
rechtstreeks gecommuniceerd via een e-mail of brief én er werd leven geblazen in een digitale agenda op de
schoolwebsite. Via onze Facebookpagina en fotopagina op de schoolwebsite postten we de laatste nieuwtjes. 

Wat vonden wij van onze eerste trimester?
We zijn blij en toch ook wel trots dat wij tijdens deze eerste trimester van het schooljaar slechts één klasje hebben
moeten sluiten omwille van corona. De klasleerkrachten zetten maximaal in op ventilatie, handhygiëne en het zo
goed mogelijk bewaren van de afstand in de klas. Onderling werd er in het schoolteam meermaals ingesprongen
voor elkaar, waardoor kinderen plots een andere juf of meester (niet meer) kregen. Ook voelden we dat er door jullie
als ouders erg ingezet werd op deze gedeelde verantwoordelijkheid. Kinderen die ziek waren bleven thuis en kregen
daar de beste zorgen. De mondmaskerplicht die de overheid besloot op te leggen, werd ook zonder problemen
nageleefd. Jullie hoorden ondertussen al wel dat mondmaskerpauzes en de nodige afstand in de klas ervoor
zorgden dat het dragen van dit mondmaskertje een haalbare kaart werd. Dankjewel voor jullie engagement en
begrip en dankjewel om de rust samen met ons te bewaren voor onze kinderen. We waarderen dit enorm.

Zonnige groetjes,
Het schoolteam van VLS Berkenbos

Praktische afspraken

EEN TERUGBLIK

DEZE KEER:

Een terugblik
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NOODOPVANG:

Het overlegcomité besloot dat de kerstvakantie in 2021 voor het basisonderwijs op 20 december 2021 start. Het gaat

vanuit virologisch oogpunt om een zogenaamde afkoelingsweek. Het lokaal bestuur Heusden-Zolder organiseert de

kinderopvang. Al de aanvragen die wij ontvingen werden doorgegeven. Heb je nog noodopvang nodig, neem dan

rechtstreeks contact op met de kinderopvang op het nummer 011 45 61 59.

Opgelet: Je moet een attest van je werkgever voorleggen!

FOTO'S:

Wil jij de foto's of fotocadeaus van de schoolfotograaf graag onder de kerstboom leggen? Wees dan aanstaande

dinsdag, 21 december 2021, heel welkom om deze af te (laten) halen in onze school tussen 16 uur en 18 uur. Lukt dit niet?

Stuur een mailtje naar info@vlsberkenbos.be om een ander afhaalmoment overeen te komen. De overige bestellingen

worden na de kerstvakantie via de kinderen meegegeven.

KOEKENDOOSJES EN KLEDING:

We willen een oproep doen om koekendoosjes en kleding steeds te voorzien van een naam. Onze lijst van gevonden

voorwerpen tikt aan. Mis je iets? Neem dan zeker eens een kijkje in het fotoalbum ‘gevonden voorwerpen’ op onze

website.

SCHOOLREKENING:

In het verleden werd er in oktober en maart een bijdrage gevraagd om de onkosten voor activiteiten die doorheen het

schooljaar werden georganiseerd te betalen. Dit jaar bezorgen we een afrekening per trimester.

INFRASTRUCTUURWERKEN:

Onze eetzaal, die we omdopen tot polyvalente zaal, is bijna klaar.

Er werden nieuwe ramen geplaatst, het plafond werd vernieuwd, een ventilatiesysteem zorgt voor frisse lucht én er

wordt momenteel nog een uitgeruste keuken geïnstalleerd.

We willen deze grote ruimte voorzien van een mooi likje verf om het geheel af te werken. Zitten er tussen onze ouders

ervaren schilders die ons advies kunnen geven? Stuur zeker een mailtje naar info@vlsberkenbos.be!
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PRAKTISCH
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Massa’s electronica & multimedia (Coolblue, Krëfel, Mediamarkt,...)

Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Hema,...)

Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs, Landal,...)

Mooie kledij (Torfs, JBC, Torfs, Zalando Lounge, de Bijenkorf,....)

Parfum en make-up (ICI Paris XL, Farmaline, De Online Drogist,...)

Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift...)

Het beste eten en drinken (Collect&Go, Takeaway, Wijnvoordeel,...)

SPONSORING SCHOOL:

Koekenpakketten

Een dikke dankjewel voor de aankoop van 385 koekenpakketten! Dit waren er 100 meer dan vorig schooljaar! 

We tonen jullie binnenkort wat we met de winst van deze koekenpakketten deden! 

Trooper

Vanaf nu kan iedereen die online shopt ons steunen! Trooper is een website die ervoor zorgt dat je onze school kan

steunen door één extra klik wanneer je online shopt. Jouw aankopen kosten je geen eurocent meer!

Hoe werkt Trooper ?

1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/VLSBerkenbos

2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de webshop dat jij ons wil steunen.

3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaat dus geen eurocent extra.

4. De webshop schenkt gemiddeld 5 percent van jouw aankoopbedrag aan onze vereniging.

Shop bij meer dan 600 webshops:

 

Bag 2 School

Bag 2 School verzamelt kleding en textiel in scholen, instellingen en verenigingen en keert per kilo een bedrag van 0,30

euro uit. Deze organisatie wil de afvalberg niet nóg hoger maken. De wijze van werken is een mooie manier om van niet

meer gebruikte kleding af te komen. 80% van deze ingezamelde kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20%

gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel.

Wil jij plaatsmaken in de kast van zoon-, dochter-, man- of vrouwlief? Dan kan jij deelnemen aan deze actie door een

zak te vullen met oude, bruikbare kleding en textiel. Breng je zakken naar het secretariaat van onze school en help ons

om samen een fantastische inzameling neer te zetten! Inleveren kan tot en met 17 februari 2022!
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DIGISPRONG

De Vlaamse Minister van onderwijs wil met de Digisprong een inhaalbeweging maken op vlak van digitalisering van leren en

lesgeven in het leerplichtonderwijs. De weg naar de digitalisering van de school loopt via een goed doordacht, onderbouwd en

gedragen ICT-beleid. Digitaal onderwijs houdt veel meer in dan het uitdelen van laptops of tablets. Ook de uitbreiding van het

vormingsaanbod, de inzet op digitale competenties, kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal, cybersecurity en cyberpesten krijgen de

nodige aandacht. Wil je met je school duurzaam innoveren, dan komt daar heel wat bij kijken.

Met de Digisprong-middelen die wij van de overheid kregen, kochten wij enkele Chromebooks en tablets aan én we gingen van

start met het CyberHeldentraject!

“Cyber Helden” wil een generatie van actieve, kritische en verantwoordelijke digitale burgers creëren. Het programma biedt

zowel leerkrachten als ouders de nodige tools om kinderen van 8 tot 13 jaar te sensibiliseren over veilig internetgebruik.

De leerlingen vanaf het vierde leerjaar genoten van een digitale les, het schoolteam verdiepte zich in het CyberHeldenverhaal

tijdens een pedagogische studiedag én er staat nog een infoavond te wachten voor de ouders! 

Nieuwsgierig naar hoe het Cyberheldenavontuur in de klas eruit ziet? Kijk dan maar eens naar dit promofilmpje dat belandde in

de inbox van scholen in Vlaanderen en Wallonië. https://www.youtube.com/watch?v=7whO77wPRII

https://www.youtube.com/watch?v=7whO77wPRII
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FIJNE FEESTDAGEN!
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