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Nieuwsbrief september & oktober 
 
Dag mama’s en papa’s, 
Dag jongens en meisjes, 
 
Wij zijn dit schooljaar goed van start gegaan! 
Op de openklasdag zagen we vrolijke, opgeladen,  
zongebruinde snoeten verschijnen.  
Op 1 september snoezelend, in pyjama, naar school  
om te dromen van een mooi schooljaar!  
Dat is dan ook ineens het jaarthema van de school.  
Ondertussen hebben wij al veel mooie momenten  
mogen beleven. Nieuwsgierig?  
Neem dan zeker een kijkje op de fotopagina  
van onze schoolwebsite!  
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1 JAARTHEMA GODSDIENST 
 
Dit jaar werken we rond ‘Lichtpuntjes’. Iedereen is ergens 
goed in en heeft talenten. Iedereen heeft zijn eigen 
mogelijkheden en grenzen. We krijgen allemaal lichtpuntjes 
op onze weg die ons doen groeien. Daar vertrouwen we op! 
We gaan elkaar ook helpen, want mensen hebben elkaar 
nodig. Wat de ene niet kan, lukt de ander wel. Het is mooi om 
elkaar te waarderen, respect te tonen en rekening te houden 
met elkaar. We kunnen veel betekenen voor elkaar. Anderen 
kunnen ons aanmoedigen om door te zetten of ze laten ons 
iets nieuws proberen. Zo ontdekken we nieuwe talenten.  
 
Iedereen hoort erbij en heeft een eigen plek. Dat geeft 
vertrouwen! Daar gaan we samen aan bouwen!  
Fijn kunnen samenwerken en samenleven op school geeft 
een goed gevoel. Dat doet ons vertrouwen groeien. Dit vertrouwen willen wij dit schooljaar 
in de schijnwerpers plaatsen. We gaan samen op zoek naar lichtpuntjes die ons hierbij 
helpen. 
 

 

2 GEPLANDE WERKEN 
 
Op 5 juni kreeg Berkenbos te maken met wateroverlast door een wolkbreuk. Onze klassen 
op het gelijkvloers werden voorzien van een voetbad en de kelder van onze school liep 
volledig onder water. Onze ketels waren het niet gewoon om te zwemmen en gaven er de 
brui aan. Het schoolteam, het bestuur, buurtbewoners, vrijwilligers en de brandweer 
snelden te hulp, waardoor de kinderen bij het begin van de nieuwe week niets opmerkten.   
Aangezien we zonder verwarming bleken te zitten, werd er meteen een procedure opgesteld 
om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk een nieuwe installatie konden voorzien. Het 
onderwijs kwam niet in het gedrang, waardoor er niet mocht gesproken worden van een 
spoedprocedure. Via de overmachtsprocedure hebben we kunnen bekomen dat ons dossier 
eind deze maand voorkomt. We hopen dus eind september, begin oktober groen licht te 
krijgen en te kunnen starten met de werken. Er wordt een gaskachel geïnstalleerd. 
 
TIP: Voorzie alvast een warme trui voor zoon- of dochterlief om bij aan te trekken als het 
wat frisser wordt. Deze trui mag gerust blijven overnachten in de klas. Bovendien blijven 
we als  school inzetten op ventilatie en verluchten we onze klaslokalen op regelmatige 
basis. Onze CO2-meters zorgen ervoor dat we de luchtkwaliteit goed kunnen monitoren.  
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Bijkomend merkten wij op dat we met een verstopping zitten onder de speelplaats. Na korte, 
hevige regenval zien we opnieuw een heuse vijver verschijnen. Verschillende firma’s kwamen 
tijdens de zomervakantie meermaals onderzoek uitvoeren, maar wisten het probleem niet op 
te lossen. Momenteel zitten we met de architect en aannemer rond de tafel om te bekijken 
welke mogelijkheden er zijn en welke werken er moeten uitgevoerd worden.  
 
 

3 OUDERRAAD 
 
De ouderraad (het oudercomité) bouwt op creatieve, ondersteunende en positieve wijze 
mee aan de toekomst van onze kinderen.  
 
De werking van de ouderraad bestaat uit het bijwonen van een maandelijkse 
vergadering waarin ze het jaarplan afwerken en op de hoogte gehouden worden van het 
reilen en zeilen binnen de schoolpoorten. Daarnaast zijn er ook nog ondersteunende 
activiteiten tijdens het schooljaar en ontmoetingsactiviteiten. 
 
Heb jij zin om de school ook een handje toe te steken? Dan ben je van harte welkom! Neem 
zeker contact op via ouderraad@vlsberkenbos.be. Je mailtje komt terecht bij Wesley Lancel, 
de papa van Loïc. Hij is de voorzitter van de ouderraad. 
 
De eerstvolgende vergadering gaat door op dinsdag 11 oktober om 20 uur in 
ontmoetingscentrum Ons Huis.  
 
Stip ook alvast zaterdag 19 november aan in je agenda! Die avond organiseert de ouderraad 
een toffe activiteit, bij aanvang van de voorleesweek. Spannend! 
 
 

4 UPDATE GEGEVENS 
 
Deze maand ontvang je een overzicht van de gegevens van je kind(eren) zoals ze in ons 
leerlingvolgsysteem staan. Gelieve deze gegevens goed na te kijken en aan te passen of aan 
te vullen indien nodig. Dankjewel! 
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5 HELPENDE HANDEN 
 
De kinderen ontvangen een briefje waarop je als (groot)ouder kenbaar kan maken of je al 
dan niet interesse hebt om je steentje bij te dragen aan o.a. deze activiteit. 
 
We zijn nog op zoek naar... 
 

- Fruitmoekes en -vakes 
In oktober start het project ‘Oog voor lekkers’. Kinderen krijgen tegen betaling elke 
woensdag een stuk fruit aangeboden. Het fruit moet gewassen, gesneden en 
verdeeld worden aan de klassen.  
Wil jij graag een handje helpen op woensdag van 8.35 tot 10.00 uur? Vul dan het 
briefje in dat je ontvangt via je zoon of dochter en bezorg dit terug aan de 
klasleerkracht. 

 
- Leesmoekes en -vakes 

Tweewekelijks, op dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag, komen er leesmoekes 
en -vakes samen om te lezen in kleine groepjes met kinderen van het eerste t.e.m. 
het vierde leerjaar. Tijdens dit moment willen we op een motiverende manier aan 
technisch lezen, begrijpend lezen en leesplezier werken en daarbij de effectieve 
leestijd van de kinderen verhogen.  
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6 SCHOOLKALENDER 
 
Net zoals vorig schooljaar, verwijzen we jou graag door naar onze digitale schoolkalender. 
Hier vind je de allerlaatste updates van onze activiteiten terug. Op de voorpagina van 
www.vlsberkenbos.be zie je de eerstvolgende activiteiten. Wens je een globaler overzicht te 
bekijken, ga dan naar www.vlsberkenbos.be/agenda. 
 
Belangrijke bijkomende info over activiteiten wordt gecommuniceerd via een e-mail of brief.  
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7 ALGEMENE AFSPRAKEN 
 
We frissen de belangrijkste afspraken nog eens voor jullie op.  
 
7.1 ONS DREAMTEAM! 
 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas en een nieuwe leerkracht! 
De gegevens van ons schoolteam vind je terug op de website van de school. Hierbij een kort 
overzicht op papier: 
 

Klas Leerkracht Bereikbaar via: 
1A Amber Vanhove amber.vanhove@vlsberkenbos.be 
1S Sonja Burckel sonja.burckel@vlsberkenbos.be 
2AL Annemie Vandeberg &  

Liesbeth Vandeberg 
annemie.vandeberg@vlsberkenbos.be 
liesbeth.vandeberg@vlsberkenbos.be 

2J Jill Vanhamel jill.vanhamel@vlsberkenbos.be 
3O Olivier Lenaers olivier.lenaers@vlsberkenbos.be 
3OS Olga Ceunen &  

Soetkin Geeraert 
olga.ceunen@vlsberkenbos.be 
soetkin.geeraert@vlsberkenbos.be 

4M Marianne Goffinghs &  
4u Jenny Put 

marianne.goffinghs@vlsberkenbos.be 
jenny.put@vlsberkenbos.be 

4J Jonas Vanlook jonas.vanlook@vlsberkenbos.be 
5K Katrien Vanderlinden &  

 
4u Sophie Wynants 

katrien.vanderlinden@vlsberkenbos.be 
 
sophie.wynants@vlsberkenbos.be 

5S Silke Put &  
 
4u Sophie Wynants 

silke.put@vlsberkenbos.be 
 
sophie.wynants@vlsberkenbos.be 

6J Jurgen Houben jurgen.houben@@vlsberkenbos.be 
6S Sofie Rombouts sofie.rombouts@vlsberkenbos.be 

 
ondersteuner 1e graad Katrien Vannitsen katrien.vannitsen@vlsberkenbos.be 
ondersteuner 2e graad Jenny Put jenny.put@vlsberkenbos.be 
ondersteuner 3e graad Sophie Wynants sophie.wynants@vlsberkenbos.be 
Zorgcoördinator onderbouw 
(1, 2, 3) 

Lilli Louwet lilli.louwet@vlsberkenbos.be 

Zorgcoördinator bovenbouw 
(4, 5, 6) 
en overkoepelend 
ondersteuner. 

Laura Vannoppen laura.vannoppen@vlsberkenbos.be 

Leermeester LO Bert Mertens bert.mertens@vlsberkenbos.be 
Secretariaat Annick De Wilde 

Zeynep Cetin 
secretariaat@vlsberkenbos.be 

Directeur Jolien Vanderlinden jolien.vanderlinden@vlsberkenbos.be 
info@vlsberkenbos.be  
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7.2 COMMUNICATIE VAN EN MET DE SCHOOL 
 
Onze schoolwebsite houden we erg actueel. Hier vind je de laatste info en nieuwtjes over de 
werking van onze school terug! 
 
De snelste weg om een juf of meester te bereiken, is via de agenda van je 
zoon/dochter. Zelfs als er jou ’s ochtends iets te binnen schiet, kan je nog een berichtje 
neerpennen zodat dit tijdig de klasjuf of -meester bereikt.  
 
Telefonisch (011 57 36 20) zijn we tijdens de schooluren steeds bereikbaar, met uitzondering 
van donderdagvoormiddag. 
 
We zijn ten alle tijden bereikbaar via e-mail. 
Opgelet: Deze e-mail wordt niet meteen gelezen. Het kan zijn dat je even moet wachten op 
een berichtje terug. 
 
 
7.3 SCHOOLUREN 
 

 Brengen  
‘s ochtends 

Afhalen  
‘s middags 

Brengen  
‘s middags 

Afhalen  
‘s avonds 

Maandag 08:20 – 8:35 12:10 12:35 – 13:20 15:15 – 15:30 
Dinsdag 08:20 – 8:35 12:10 12:35 – 13:20 15:15 – 15:30 
Woensdag 08:20 – 8:35 12:10 – 12:25 / / 
Donderdag 08:20 – 8:35 12:10 12:35 – 13:20 15:15 – 15:30 
Vrijdag 08:20 – 8:35 12:10 12:35 – 13:20 15:15 – 15:30 
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7.4 SCHOOLPOORTEN 
 
Om het verkeersdrukte aan de schoolpoort wat te spreiden, gaan we als volgt te werk: 
 

Poortje aan de achterzijde van 
Ontmoetingscentrum ‘Ons Huis’. 
 

 
 

 
• Kinderen van het 1e leerjaar 
• Kinderen van het 2e leerjaar 
• Kinderen van het 3e leerjaar 

 
Parkeren kan op de parking van Ontmoetingscentrum Ons 
Huis. 
 

Grote poort 
 

 
 

 
• Al de fietsers van het eerste t.e.m. het zesde 

leerjaar. 
• Kinderen van het 4e leerjaar 
• Kinderen van het 5e leerjaar 
• Kinderen van het 6e leerjaar 

 
Veilig parkeren kan op de parking van het Sint-
Franciscuscollege, op de parking van Ontmoetingscentrum 
Ons Huis of rondom de sporthal. 
 

 
Wat met meerdere kinderen? 
De poort van jouw oudste kind, dat naar onze school gaat, is van kracht. 
 
Bijvoorbeeld: 
Je hebt een zoon in het derde leerjaar en een dochter in het vijfde leerjaar. 
Je dochter is het oudste. Je zet je kinderen ’s ochtends af aan de grote poort. ’s Avonds haal 
je je kinderen af aan de grote poort. 
 
 
7.5 VERKEERSVEILIGHEID 
 
We streven ernaar om de schoolomgeving verkeersveilig te maken en de leerlingen stap 
voor stap, spelenderwijs, zich veilig en verantwoord te leren gedragen in het verkeer. 
In het eerste leerjaar ontvangen de leerlingen een fluohesje van de school.  
Ben je je fluohesje kwijt of wil je er eentje extra? Schaf er eentje aan op het secretariaat aan 
1 euro. We hebben een boekentas- en rugzakformaat. 
De rugzakformaten zijn momenteel uitverkocht en werden opnieuw besteld. We houden jullie 
op de hoogte wanneer deze verkrijgbaar zijn. 
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7.6 GEZONDE VOEDING 
 
7.6.1 AFSPRAKEN 
Wij zetten in op een milieuvriendelijke, duurzame leer- en leefomgeving. Samen gaan we 
voor minder afval! 
 

- Kinderen nemen een plastic drinkbus mee, voorzien van water. 
Zoete drankjes laten we thuis. 

- Kinderen nemen een fruit- en koekendoosje mee. 
Zo kan het afval in het fruit- of koekendoosje mee naar huis. 

- Kinderen die ’s middags blijven lunchen nemen een brooddoos mee. 
 
Tip: Voorzie deze voorwerpen van naam! 
 
 
7.6.2 FRUITDAG 
Woensdag is het in onze school fruitdag. 
Eén dag in de week blijven (droge) koekjes thuis én smult onze school samen van een lekker, 
gezond tussendoortje. Met dit initiatief willen wij gezonde voedingsgewoonten promoten bij 
onze kinderen. Vanaf oktober start het project ‘oog voor lekkers’. 
Je kan in ruil voor een kleine bijdrage een stuk fruit laten voorzien door onze school. Vul 
hiervoor zeker het briefje in dat je in de loop van de maand september ontvangt. 
 
 
7.7 SPORTOUTFIT 
 
Tijdens de turnlessen dragen onze leerlingen: 

- Turnpantoffels.  
- Een T-shirt van de school. 

Dit is op het secretariaat te verkrijgen aan 9 euro.  
Momenteel zijn de kleinste maten nog niet beschikbaar. We informeren jullie 
wanneer deze verkrijgbaar zijn. Een gewoon T-shirt is momenteel zeker oké. 

- Een zwarte short. 
 
Leerlingen met lange haren dragen hun haren in een staart. Dit vergemakkelijkt het sporten 
 
Tip: Noteer de naam van je kind in de turnpantoffels en op de labels van de kleding. 
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7.8 GSM-GEBRUIK 
 
Sommige kinderen nemen een gsm mee naar school. Dit om aan het thuisfront te laten 
horen dat ze goed zijn toegekomen in onze school. Bij het binnenwandelen van de school 
zorgen de leerlingen ervoor dat hun telefoon uitstaat of op vliegtuigmodus. Op de 
speelplaats en in de klas is het gebruik van een gsm niet toegelaten.  
 
Kinderen geven hun gsm ’s ochtends af aan de klasleerkracht. In het klaslokaal van het vijfde 
en zesde leerjaar hangt een telefoontas waarbij elke leerling een eigen (klas)nummer heeft. 
Aan het begin van de dag stopt de leerling de telefoon in zijn ‘eigen’ nummer. Op deze 
manier is de leerling niet afgeleid en kunnen de lessen vlot gegeven worden.  
 
Aan het einde van een schooldag laat de leerkracht de leerlingen hun telefoon weer uit de 
tas halen. De gsm mag opgestart worden, maar blijft in de boekentas aanwezig. Alle 
leerlingen hebben hun telefoon gepakt, voordat ze het lokaal verlaten. De gsm wordt weer 
uit de boekentas gehaald en gebruikt bij het verlaten van de schoolpoort. 
 
Als tijdens de schooluren blijkt dat een leerling zich niet aan de afspraken houdt, levert de 
leerkracht de betreffende telefoon in op het secretariaat en kan de leerling de telefoon na 
15.15 uur ophalen.  
 
Vrije Lagere School Berkenbos is niet aansprakelijk voor diefstal. 
 
 
 
 
 


