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Nieuwsbrief november & december  
 
Dag mama’s en papa’s, 
Dag jongens en meisjes, 
 
September en oktober vlogen aan ons voorbij! Wat hebben wij het al fijn gehad in onze 
school! We nemen jullie graag mee in onze (be)leefwereld! 
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1 TERUGBLIK 
 
1.1 ALGEMENE TERUGBLIK 
 
Wat spookten wij allemaal uit? 
 

• In september genoten we van een fijne vriendschapsdag om de klas- en groepssfeer 
te versterken. Spelletjes spelen, luisteren naar verhalen, opdrachtjes uitvoeren in 
teamverband. Het hoorde er allemaal bij!  

• Er werden leuke themadagen georganiseerd! Zo zagen we tijdens de dag van de 
sportclub voetballers, danseressen, atleten, volleybalsters, ... verschijnen en kwamen 
heel wat kinderen in uniform naar school tijdens de dag van de jeugdbeweging. 

• Onze leerlingen en leerkrachten renden de benen uit hun lijf tijdens de veldloop die 
meester Bert en meester Jonas organiseerden. De leerlingen mochten zich tijdens de 
turnles inschrijven voor een competitieve run en/of voor een funrun! Er werden per 
leerjaar medailles uitgereikt na de competitieve veldloop en iedere deelnemer ging 
met een brevet naar huis. Winnen is fijn, maar we mochten ervaren dat deelnemen 
en plezier maken eens zo leuk is! 

• Tijdens de week van het bos trokken al onze kinderen naar buiten! We gooiden de 
schoolpoort open en gingen op uitstap. Klassen trokken voor workshops naar het 
Domherenbos, de mijnterril en richting ‘de Watersnip’. Heerlijk om de frisse 
herfstlucht op te snuiven én ondertussen ook nog wat bij te leren! Een dikke 
dankjewel aan de ouders die taxichauffeur speelden! 

• In de week voor de herfstvakantie toverden de juffen en meesters geen griezelige 
konijnen, maar supertoffe activiteiten en lesjes uit hun (heksen)hoed! Leren, spelen, 
ontdekken, verwonderen, grenzen verleggen, … We moesten er allemaal met veel 
plezier aan geloven!  
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1.2 MOBILITEIT 
 
1.2.1 WEEK VAN DE MOBILITEIT 
Tijdens de week van de mobiliteit kwamen de gemeenschapswachten de fietsen van onze 
leerlingen nakijken. Op deze manier proberen wij als school ertoe bij te dragen dat onze 
kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven. 
 
 
1.2.2 VOETGANGERSEXAMEN VOOR HET VIERDE LEERJAAR,  

FIETSEXAMEN VOOR HET ZESDE LEERJAAR 
Veilig stappen, fietsen en oversteken leer je niet in één dag, het is een proces van veel 
trainen en de moeilijkheidsgraad langzaam opbouwen. Tijdens de les, op de speelplaats én 
in het verkeer. Onze leerlingen hebben afgelopen periode dan ook erg intensief geoefend 
voor hun examen onder begeleiding van hun leerkrachten. De inspanningen van de ouders 
werden ook geapprecieerd. Tijdens het voetgangers- en fietsexamen kreeg de school 
bijkomend ondersteuning van de KWB, gemeenschapswachten en de politie.  
 
Volgende vaardigheden werden getraind en getest: 
 

Voetgangersexamen Fietsexamen 
• Rond een hindernis stappen die de 

stoep helemaal verspert 
• Oversteken op een zebrapad 
• Oversteken op de veiligste plaats 
• Oversteken op een kruispunt zonder 

zebrapad 
• Oversteken tussen geparkeerde 

auto’s 
 

• Rechts op de rijbaan fietsen 
• Rechts afslaan 
• Links afslaan (zonder voorsorteren) 
• Langs een hindernis fietsen 
• Voorrang verlenen 

 

 
We zijn fier op het traject dat onze kinderen hebben afgelegd! Hierbij nogmaals een dikke 
dankjewel aan iedereen die zijn steentje bijdroeg!   
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1.3 WIST-JE-DAT 
 

- Wist-je-dat er maar liefst 325 dozen wafels werden verkocht door de kleuters van 
Kleuterschool Pagadder, de kinderen van onze school en de schoolteams? Een dikke 
dankjewel voor jullie steun!  

- Wist-je-dat we met enkele ouders van het eerste leerjaar van start gingen met 
‘gezinsleren’? Hier wisselen we informatie uit over wat er in het eerste leerjaar wordt 
geleerd en hoe ouders daar thuis op kunnen inspelen. 

- Wist-je-dat we mogen rekenen op een zestal fruitouders op woensdagochtend?  
- Wist-je-dat we weer van start zijn gegaan met niveaulezen? Er zijn heel wat 

leesmoekes die de kinderen begeleiden in hun leesproces op dinsdagnamiddag en 
donderdagnamiddag. Dit schooljaar gingen we van start in het vierde leerjaar. 
Binnenkort is het derde leerjaar aan de beurt! 

 
Nieuwsgierig naar meer? 

Neem een kijkje op de fotopagina van www.vlsberkenbos.be! 
 
 

2 SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Op 20 oktober kwam de schoolfotograaf op bezoek. De mooiste glimlach van zoon- en/of 
dochterlief werd vastgelegd. De foto’s werden vandaag met de kinderen meegegeven.  
 
Wil je foto’s bestellen?  
Vul het blad in dat je samen met de foto’s ontvangt en bezorg ons dit samen met gepast geld 
in een gesloten enveloppe terug, met daarop de naam van je kind en zijn/haar klas. 
 
Opgelet: Je kan je bestelling ten laatste inleveren op vrijdag 18 november. 
Op deze manier kunnen we de foto’s voor de kerstvakantie aan jullie bezorgen. 
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3 WERKEN 
 
Eind september kregen wij groen licht van Agion (Agenschap voor infrastructuur in het 
onderwijs) om van start te gaan met de werken voor onze verwarming. Zo gezegd, zo 
gedaan! We vlogen er meteen in! 
 

- De mazoutketels met hun toebehoren in de kelder werden verwijderd. 
- Er werd een sleuf gegraven op de speelplaats om onze school van aardgas te 

voorzien. 
 
Op de planning voor aanstaande week: 

- Ketelhuis maken. 
- Wachten op de gaskachels en deze aansluiten. 

 
Duimen jullie met ons mee voor een vlot verloop? 
 

    
 

4 ACTIVITEIT VAN DE OUDERRAAD: HERFSTVERTELLINGEN 
 
Op zaterdag 19 november organiseert de ouderraad van onze school een toffe activiteit, bij 
aanvang van de voorleesweek.  
 
Het briefje van de ‘herfstvertellingen’ vind je in deze nieuwsbrief nogmaals terug. 
Heb je niet de mogelijkheid om het briefje te printen en in te leveren?  
Stuur dan een mailtje naar ouderraad@vlsberkenbos.be met de gevraagde gegevens. 
 
Tot dan! 
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5 KALENDER 
 
We verwijzen 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. 
Naast belangrijke schooldata vind je hier ook onze fruitkalender terug. Zag jij hem al? 
 

Datum Wie Uur Activiteit Wat neem ik mee? 
Waar denk ik aan? 

7/11 
 

5K & 5S 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

9/11 Mama’s & papa’s 20:00 – 22:00 Samenkomst ouderraad 
 

/ 

10/11 Alle kinderen. Hele dag. Fluodag 
Verkeersactie. 

Kom zichtbaar, in fluo, naar 
school! 

11/11 Alle kinderen. Hele dag. Wapenstilstand 
Geen school. 

/ 

14/11 
 

5K & 5S 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

15/11 5S, 5K, 6S, 6J 10:00 Voorstelling in de muze Fiets. 

18/11 Iedereen / Fotobestellingen inleveren. 
Na vandaag kan er niets meer besteld worden. 

Papier van de fotograaf. 
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19/11 – 27/11 Iedereen / Voorleesweek 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zetten wij het 
belang én het plezier van voorlezen extra in de kijker. 

/ 

19/11 Iedereen 17:00 – 21:00 Herfstvertellingen door de ouderraad 
Een leuke activiteit, georganiseerd door de ouderraad. 

Schrijf je in via het briefje dat je 
van zoon- of dochterlief ontvangt. 

21/11 
 

5K & 5S 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

21/11 3OS 09:00 Op uitstap naar de bibliotheek / 

22/11 3O 09:00 Op uitstap naar de bibliotheek / 

28/11 5K & 5S 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

28/11 – 02/12 Mama’s en papa’s 
 
 

/ Rapportbespreking 
Ouders krijgen een uitnodiging van de leerkracht. 
De leerkracht laat weten wanneer het oudercontact kan plaatsvinden. 
 
Tip:  

- Noteer de opgegeven afspraak in je agenda.  
- Verwittig tijdig de klasleerkracht én het secretariaat als je afspraak niet kan 

doorgaan. De gegevens zijn te vinden via de schoolwebsite.  
 

Maak een afspraak via het briefje 
dat je van zoon- of  dochterlief 
ontvangt.  

2/12 Al de leerlingen &  
het schoolteam van  
VLS Berkenbos 

13:00 Bezoek van Sinterklaas / 

5/12 Al de leerlingen &  
het schoolteam van  
VLS Berkenbos 

/ Pedagogische studiedag 
Een dagje vrij voor de kinderen, een dag bijscholen voor het schoolteam.  

/ 

8/12 Mama’s en papa’s 20:00- 22:00 Samenkomst ouderraad / 

9/12 3O, 3OS, 4M, 4J 09:00 Sportactiviteit op locatie: Alles met de bal Meester Bert informeert de 
klassen. 

12/12 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 
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16/12 1A & 1S 13:30 Samenspeelnamiddag met de kleuterschool / 

19/12 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

19/12 4M & 4J 13:30 Voorstelling in de muze / 

20/12 1A 09:00 Medisch schooltoezicht 
Ouders ontvangen nog een brief met meer info. 

/ 

20/12 5S & 5K 13:30 Medisch schooltoezicht 
Ouders ontvangen nog een brief met meer info. 

/ 

21/12 1S 09:00 Medisch schooltoezicht 
Ouders ontvangen nog een brief met meer info. 

/ 

23/12 Al de leerlingen &  
het schoolteam van  
VLS Berkenbos 

 Dag voor de kerstvakantie 
Een hele dag les! 

/ 

26/12-08/01 Al de leerlingen &  
het schoolteam van  
VLS Berkenbos 

/ Kerstvakantie / 
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Komen jullie ook naar de vertelavond vol leuke & spannende verhalen? 
 
Welkom op zaterdag 19 november van 17u00 tot 21u00 op VLS Berkenbos,  
voor fantasie, een lekkere versnapering en een ouderscafé! 
 
 Vanaf 17u30 beginnen we voor te lezen, te beginnen met de allerkleinsten. 
 Hoe later op de avond, hoe ouder de leerlingen & hoe spannender de verhalen! 
 
Schrijf je snel in tot donderdag 10 november en geef het strookje met gepast geld af in de school. 
Nodig gerust ook je vriendjes en familie uit, 
alle opbrengsten dienen om onze speelplaatsen te verfraaien! 
 
Vergeet zeker je onesie-pyjama en kussentje niet! 
 
Volwassen: gratis inkom 
Kind:  3€ (inclusief consumptie) 
 
Tot dan, 
Vanessa, Kristel, Mehtap, Gül, Zubeyda, Ayla, Sarah 
Het Oudercomité 
 
          Met de medewerking van 
 
 
 
 
Ik, …………………………………………………………….., uit klas …………………………...………………, 
 
kom naar de herfstvertellingen met …………………… kinderen met leeftijd ……………………………….. 
 
 
Volwassenen:  ………………………….. x 0 € = 0 € 
 
Kinderen:  ………………………….. x 3 € =    € 


