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Nieuwsbrief januari & februari  
 
Dag mama’s en papa’s, 
Dag jongens en meisjes, 
 
Terwijl jullie deze nieuwsbrief lezen, hebben jullie hopelijk mogen genieten van een fijne 
eindejaarswisseling en gezellige familietijd! De kerstvakantie is ondertussen halfweg, maar 
we wensen jullie in ieder geval leuke, ontspannende, deugddoende rustmomenten toe om 
jullie batterijen op de laden!  
Laat dat om te beginnen met een lekkere kop koffie én onze nieuwsbrief zijn!  
 
Veel leesplezier! 
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1 LIEVE WENSEN 
 

 
 

Wij wensen jullie warmte, liefde, licht. 
Een lach op jullie gezicht. 

Wij wensen jullie rust, energie 
en een snuifje magie. 

Dat wonderen bestaan en dat nare dingen overgaan.  
 

2 TERUGBLIK 
 
Fluodag 
Om onze kinderen te sensibiliseren en te 
motiveren om zich bij donker en duister weer 
zichtbaar te maken in het verkeer, organiseerde de 
school een fluodag. Elke klas kreeg de opdracht 
een leuke groepsfoto te maken. Het vierde leerjaar 
ging aan de haal met een toffe prijs! Deze 
vierdeklassers kregen een lichtje om aan hun 
boekentas te hangen. 
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Herfstvertellingen 
De herfstvertellingen die door de ouderraad georganiseerd werden, waren magisch! Een 
feeërieke inkleding, mooie verhalen en veel lekkers! Een dikke dankjewel voor de knappe 
organisatie! Jullie bezorgden de bezoekers een leuke avond!  
 

           
 
Voorleesweek 
Er werden tal van leuke activiteiten uitgevoerd in de klassen in het kader van de 
voorleesweek. Een boekenproject, voorleesmomenten en muzische activiteiten werden 
schoolintern georganiseerd. De kinderen van het derde leerjaar genoten o.a. van een uitstap 
naar de bibliotheek. 
 
Sinterklaas op bezoek 
Ook dit schooljaar waren onze lievelingen weer heel flink geweest! 
De kinderen trakteerden Sinterklaas op een mooi optreden. Op zijn beurt trakteerde 
Sinterklaas onze kapoenen op een lekkernij én een leuk cadeautje om in de klas mee te 
spelen. 
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Het derde en vierde leerjaar gingen op sportuitstap naar ‘Alles met de bal’ en een 
trefbaltoernooi. 
 

1. 'Alles met de bal' is een bewegingslandschap rond de wereld van de bal. De kinderen 
maakten kennis met een uitgebreid gamma van verschillende soorten ballen en 
leerden de verschillen en de moeilijkheidsgraad ervan. 

 
Er werd op drie plateaus gewerkt: 
BALLENMARKT:   
De leerlingen doorliepen in groepjes  
verschillende standen. Het accent lag op alleen spelen. 
PLOEGSPELEN:  
De kinderen speelden in groep tegen elkaar.  
Het aanbod ontstond uit 'niet klassieke' balspelen. 
SPORTSPELEN:  
De kinderen speelden samen. Het aanbod bestond hoofdzakelijk uit essentiële 
vaardigheden uit klassieke balsporten. 

 
2. Trefbal is een spel dat gespeeld wordt tussen 2 teams van ± 8 leerlingen, die elk een 

eigen speelhelft hebben en elkaar proberen aan te gooien. In het kader van fair play 
en zelfstandigheid van de leerlingen zetten de leerlingen zelf de punten op het 
scorebord. 

 
We gingen samen op weg naar Kerstmis! 
‘Vonkje’, een vlammetje, kwam ons gedurende vier weken een bezoekje brengen om samen 
af te tellen naar Kerstmis. Er werd wekelijks een bezinningsmoment gehouden tijdens deze 
adventsweken. Het werd week na week kouder en donkerder, maar dankzij Vonkje ook 
lichter. De kers op de taart was een sfeervolle kerstviering in de kerk, waar we luisterden 
naar mooie bezinningstekstjes, liedjes en verhalen.  
 

     
 

Nieuwsgierig naar meer? 
Neem een kijkje op de fotopagina van www.vlsberkenbos.be! 
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3 MOBILITEIT 
 
3.1 ZICHTBAAR NAAR SCHOOL 
 
Steeds meer kinderen dragen fluo of reflecterende kleding als ze naar school komen in de 
donkere wintermaanden, maar nog lang niet allemaal. Gezien worden in het verkeer is van 
levensbelang.  
 
Tip: 

- Draag je boekentashesje. 
Elke leerling kreeg in het eerste leerjaar een gratis boekentashesje van de school.  
Ben je je hesje kwijt? Koop een nieuw exemplaar aan op het secretariaat voor 1 euro. 
Schrijf zeker je naam in je hesje.  

- Draag een fluohesje als je te voet, met de step of met de fiets naar school komt. 
- Kom je met de fiets? Controleer de lichten van je fiets voor je naar school vertrekt. 

 
Wist-je-dat de leerlingen die voor de kerstvakantie met de fiets naar school kwamen een 
fietsgadget kregen van Politie Heusden-Zolder? Een fijne actie! 
 
 
3.2 PARKEREN 
 
Deze foto komt niet uit ons straatbeeld, maar dit tafereel zien we helaas ook aan onze 
schoolpoort. 
 
We roepen op om: 

• je wagen op een parkeerplaats te parkeren zodat je zoon of dochter de wagen veilig 
kan verlaten én je geen andere weggebruikers hindert. 

• het zebrapad vrij te laten voor voetgangers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfs de meest aandachtige (brom)fietser of voetganger laat zich al eens verrassen.  
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4 SOCIAL MEDIA  
 
Een belangrijk punt om bij stil te staan van zodra je zoon of dochter actief is op internet. 
(-> Laptop, tablet, gsm) 
 
Wanneer onze kinderen jong zijn, doen we ons best om samen met hen de onlinewereld te 
verkennen en hen zo veel mogelijk proberen te beschermen tegen risico’s. Kinderen worden 
ouder en zijn steeds meer verbonden met een wereld die uitgerust is met allerlei 
beeldschermen. Zo worden kinderen ook meer en meer geconfronteerd met de valkuilen 
van het internet zoals overmatige blootstelling aan sociale netwerken, oplichterij, 
nepnieuws, cyberpesten, pogingen tot hacking, enz.  
 
In onze school geloven we in samenwerken met ouders en het voorbereiden van onze 
leerlingen om: 

- Kritisch na te denken en websites, e-mails en andere onlinecontent te beoordelen. 
- Zichzelf te beschermen tegen onlinerisico’s zoals pesten en oplichting. 
- Slimmer te worden bij het delen van informatie: wat, wanneer, hoe en met wie. 
- Vriendelijk en respectvol te zijn tegenover andere mensen en hun privacy. 
- Hulp te vragen aan een ouder of andere vertrouwde persoon in lastige situaties. 

 
Ook dit schooljaar zet onze school in op een veelzijdig programma om kinderen de juiste 
vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om veilig en slim online te gaan. Dit doen we 
o.a. via het programma ‘Cyber Helden’ in het vierde leerjaar én via sensibiliseringssessies 
van Child Focus in het vijfde en zesde leerjaar. 
 
We werken rond vijf belangrijke pijlers van onlineveiligheid: 

- Share with care 
- Beveilig je geheimen 
- Praat erover als je twijfelt 
- Val niet voor vals 
- Vriendelijk zijn is cool 
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Aan ouders roepen we op om aandacht te hebben voor het volgende: 
 
Het is goed om te weten waar je kind online mee bezig is.  

- Dit kan door interesse te tonen en met je kind te praten.  
- Sommige ouders stellen ook ‘ouderlijk toezicht’ in op toestellen en in apps. Dit werkt 

vooral goed bij jongere kinderen en bij kinderen die een eigen smartphone hebben. 
Zo kunnen ouders concreet afbakenen wanneer hun zoon/dochter wel of niet 
online kan en krijgen ze zicht op de apps waar er veel tijd naartoe gaat. Eens 
kinderen ouder worden, hebben ze al sneller door hoe ze de instellingen kunnen 
omzeilen. 
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Gebruik van apps 
Wij bezorgen jullie in bijlage graag een overzicht van favoriete apps bij kinderen. Via het 
schema komen jullie meer te weten wat kinderen op deze app kunnen doen, op welk 
scherm ze de app kunnen gebruiken en vinden jullie meer info over de wettelijke 
minimumleeftijd terug.  
 
We geloven dat deze inspanningen een belangrijke stap in de goede richting kunnen zijn om 
ervoor te zorgen dat al onze leerlingen - zowel binnen als buiten de schoolmuren - veilig 
online leren, ontdekken en beschermd blijven. Op deze manier gaan we samen voor een 
warme, veilige schoolomgeving voor onze kinderen. 
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5 INSCHRIJVINGEN 
 
Binnenkort starten de inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024. 
 
De kleuters van Kleuterschool Pagadder zijn automatisch ingeschreven in onze school. De 
inschrijving stopt enkel wanneer ouders beslissen om hun zoon of dochter van school te 
veranderen. Onze school plant een ontmoetingsmoment in met de ouders die een kleuter 
hebben in kleuterschool Pagadder tijdens de voorrangsperiode. Op die manier is er 
voldoende tijd en ruimte voor een aangename kennismaking en het afhandelen van de 
papierwinkel. 
 
Inschrijven in Vrije Lagere School Berkenbos: 
Er zijn 4 periodes om je zoon of dochter in te schrijven: 
 
Periode 1: 6 t.e.m. 17 februari 2023 
-Broers en zusjes van schoolgaande kinderen in Vrije Lagere School Berkenbos 
-Kinderen van juffen en meesters 
 
Om ervoor te zorgen dat ouders met meerdere kinderen voor al hun kinderen een plaatsje 
vinden in dezelfde school, laat de wetgever ons toe om broers en zussen van eigen 
leerlingen voorrang te geven bij de inschrijving. 
Opgelet! Schrijf je je zoon of dochter niet in tijdens deze voorrangsperiode, dan verlies je 
deze voorrang en kan je kind enkel ingeschreven worden als de school nog niet volzet is! 
 
 
Periode 2: 28 februari om 9.00 uur t.e.m. 21 maart 2023 om 16.00 uur 
Voor alle kinderen!  
 
De scholengemeenschap werkt hiervoor met een digitaal inschrijfsysteem.  
(https://heusden-zolder.aanmelden.in/) 
 
De inschrijving van je zoon of dochter kan eventueel uitgesteld worden, omdat de school 
verplicht is om voorrang te verlenen aan kinderen die aan bepaalde kenmerken voldoen. 
 
Vanaf 22 maart tot en met 20 april 2023 kan er niet meer aangemeld worden. Er vindt dan 
een ordenings- en toewijzingsperiode plaats. Op 21 april 2023 ontvangen ouders die hun 
zoon/dochter wensten in te schrijven via e-mail een resultaat van aanmelding mét 
bijkomende info. 
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Periode 3: Vanaf 24 april 2023 
Van 24 april tot en met 15 mei moeten de ouders mét hun schoolticket hun zoon/dochter 
inschrijven in één van de toegewezen scholen.  
 
Wanneer je geen ticket hebt ontvangen, sta je op de wachtlijst. Van zodra er een plaats 
beschikbaar is, word je gecontacteerd! 
Je kan gecontacteerd worden t.e.m. 6 oktober 2023! 
 
 
Periode 4: Vanaf 23 mei 2023 
Vrije inschrijvingen. 
 
Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 kunnen, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. 
 
Vragen? Welkom! 
 
 
Inschrijven in Kleuterschool Pagadder: 
 
Gaat jouw zoon of dochter naar Vrije Lagere School Berkenbos én heb je nog een guitige 
kleuter in huis? Je kleinste kapoen is welkom in Kleuterschool Pagadder, op voorwaarde dat 
er plaats is. Is jouw kindje geboren in 2021, dan kan je hem/haar inschrijven tussen maandag 
6 en vrijdag 17 februari 2023. Een afspraak voor deze inschrijving kan gemaakt worden 
via directie@vkspagadder.be of 011 57 26 30. 
 
Opgelet! 
Schrijf je je zoon of dochter niet in tijdens deze voorrangsperiode voor broers en zussen, dan 
verlies je deze voorrang en kan je kind enkel ingeschreven worden als de school nog niet 
volzet is! 
 
Meer info over de inschrijvingen in de kleuterschool? 
www.kleuterschoolpagadder.be 
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6 WERKEN 
 
Jullie duimen leverden goed werk! Net voor de échte koude kregen wij ‘witte rook’ te zien. 
Met andere woorden: er is verwarming! Hier en daar moeten er nog enkele klus- en 
verfijningswerken worden uitgevoerd. Van zodra alles tiptop in orde is, wordt de speelplaats 
terug volledig beschikbaar. 
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7 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.  
 

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

26/12-
08/01 

Al de leerlingen &  
het schoolteam 
van  
VLS Berkenbos 

/ Kerstvakantie / 

9/1 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

16/1 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

16/1 5K Voormiddag Sensibiliseringssessie Child Focus / 

16/1 Ouders 1A & 1S 13:00 – 15:00 Gezinsleren @ VLS Berkenbos 
Alle ouders van het eerste leerjaar zijn van harte welkom! 

/ 

16/1 Mama’s & papa’s 20:00 – 22:00 Samenkomst ouderraad @ Ontmoetingscentrum Ons Huis 
 

/ 
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23/1 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

23/1 Ouders 1A & 1S 13:00 – 15:00 Gezinsleren @ Huis van het kind 
Alle ouders van het eerste leerjaar zijn van harte welkom! 

/ 

24/1 3O & 3OS Voormiddag Workshop van de academie  Trek vandaag kleren 
aan die tegen een 
stootje kunnen. 
(Niet je nieuwste 
outfit.) 
 

25/1 6S Voormiddag Sensibiliseringssessie Child Focus / 

25/1 4J Voormiddag Medisch schooltoezicht 
Ouders ontvangen nog een brief met meer info. 

/ 

26/1 Alle kinderen Hele dag Gedichtendag  

26/1 6J Voormiddag 
 
 
Namiddag 

Medisch schooltoezicht 
Ouders ontvangen nog een brief met meer info. 
 
Op uitstap naar de bibliotheek 

/ 

26/1 6S Voormiddag Op uitstap naar de bibliotheek  

27/1 6S Voormiddag Medisch schooltoezicht 
Ouders ontvangen nog een brief met meer info. 

/ 
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27/1 15:30 - … Iedereen Winter Berkenland 
Een toffe naam voor een nieuwjaarsreceptie die we in een nieuw jasje 
steken! 
Iedereen is van harte welkom voor een drankje, een hapje en leuke 
randanimatie! 
Een organisatie van de ouderraad. 
 

 

30/1 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

30/1 5S Voormiddag Sensibiliseringssessie Child Focus / 

30/1 Ouders 1A & 1S 13:00 – 15:00 Gezinsleren @ Bibliotheek Heusden-Zolder 
Alle ouders van het eerste leerjaar zijn van harte welkom! 

/ 

31/1 6S & 6J Voormiddag STEM @ Don Bosco  

1/2 6J Voormiddag Sensibiliseringssessie Child Focus / 

6/2 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

6/2 6J Voormiddag Workshop van de academie  Trek vandaag kleren 
aan die tegen een 
stootje kunnen. 
(Niet je nieuwste 
outfit.) 
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6/2 Ouders 1A & 1S 13:00 – 15:00 Gezinsleren @ Het Berenhuis 
Alle ouders van het eerste leerjaar zijn van harte welkom! 

/ 

8/2 Al de leerlingen &  
het schoolteam 
van  
VLS Berkenbos 

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

/ 

9/2 1S & 1A Voormiddag Op uitstap naar de bibliotheek. / 

9/2 Enkele 
leerkrachten, 
ouders, mensen 
van de lokale 
gemeenschap, 
schoolbestuur. 

20:00 - 22:00 Schoolraad / 

10/2 
 

4M & 4J Hele dag Bezoek Gallo-Romeins museum 
Meer info ontvang je van de klasleerkrachten. 

Meer info via brief/ 
e-mail van de 
klasleerkrachten. 

10/2 Al de leerlingen &  
het schoolteam 
van  
VLS Berkenbos 

/ Start van de Vlaamse Week tegen Pesten.  / 

12/2 Iedereen Voormiddag Ontbijtactie VLS Berkenbos & VKS Pagadder 
Binnenkort ontvang je een brief om een heerlijke ontbijtdoos te bestellen, 
gevuld met lekkers en liefs! Leuk om zelf te bestellen of om te schenken!  
 

/ 
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13/2 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

15/2 Mama’s & papa’s 20:00 – 22:00 Samenkomst ouderraad @ Sporthal Berkenbos 
 

/ 

17/2 Al de leerlingen &  
het schoolteam 
van  
VLS Berkenbos 

/ Carnaval 
 

Verkleed naar school! 
 
We zijn lief voor elkaar 
én het milieu en laten 
wapens, confetti en 
serpentines thuis. 
 

20/2 – 
26/2 

Al de leerlingen &  
het schoolteam 
van  
VLS Berkenbos 

/ Krokusvakantie / 

 
 


