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Nieuwsbrief maart & april  
 
Dag mama’s en papa’s, 
Dag jongens en meisjes, 
 
Hopelijk hebben jullie genoten van een fijne krokusvakantie!  
Wij zijn klaar om de dagen die weer wat langer worden goed en waardevol in te vullen, 
samen met jullie! Wat we allemaal gaan beleven en beleefd hebben, komen jullie te weten 
in deze nieuwsbrief. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
  



                                     
 

Vrije Lagere School Berkenbos 
Pastoor Paquaylaan 123 
3550 HEUSDEN-ZOLDER 

011 57 36 20 
info@vlsberkenbos.be 
www.vlsberkenbos.be 

1 TERUGBLIK 
 
Winter Berkenland 
Na twee jaar mocht er weer een nieuwjaarsdrink plaatsvinden. Wat-een-feest! De 
aanwezigen genoten van heerlijke hapjes, drankjes, leuke randanimatie én van elkaars 
aanwezigheid! Het was een fijn samenzijn!  
Een héle dikke dankjewel aan de ouderraad om deze activiteit op poten te zetten! Er werd 
enorm veel tijd, energie én liefde in dit evenement gestoken!  
 

 
 
Ik trek het mij aan 
Dikketruiendag werd #iktrekhetmijaan. 
Steeds meer mensen zetten zich in voor een gezonder klimaat. Ook wij leveren inspanningen 
in onze school! Wat we zelf kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke 
trui aantrekken en de verwarming lager zetten. 
Op 9 februari hielden wij een energiearme dag in onze school. De kinderen en het 
schoolteam werden zo bewust van wat we allemaal moeten missen of anders moeten doen 
van zodra er geen energie meer beschikbaar is. Het leverde grappige taferelen op! (Al 
moeten we heel eerlijk zeggen, dat we ook dàt al een klein beetje gewoon waren tijdens de 
werken aan onze verwarming.) 
Verder werd er een mooi verhaal aangereikt over Terra (de aarde) die zich niet goed in haar 
vel voelde. Het verhaal ging over de opwarming van de aarde en de verandering van het 
klimaat.  
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Workshops in de academie 
Al onze leerlingen mogen genieten van een toffe workshop van de academie. Enkele klassen 
gingen al eens op bezoek, andere klassen tellen af om te gaan. De workshops gaan door in 
De Droomboom. Tijdens de workshops van de tekenacademie kunnen onze kinderen hun 
creativiteit kwijt op artistiek vlak. Er worden diverse basistechnieken tekenen (oliekrijt/ 
pastel/ potlood/ pen) aangeleerd. Ook schilderen en driedimensionale werken (karton & 
klei) komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt er geknutseld en creatief gewerkt met 
allerlei soorten thema’s en materialen. Een stimulerende workshop waar kinderen niet 
alleen blij van worden, maar die hen ook ondersteunt in hun algemene vaardigheden. 
 

      
 
 
Poëzieweek 
Dé week om met onze leerlingen gedichten te lezen en er zelf te maken. Spelen met taal, 
creatieve verwerkingen en plezier hebben. Geweldig!  
 

 
 
 
Gezinsleren 
Het traject gezinsleren i.s.m. Ligo LiMiNo liep in februari af. De aanwezige ouders van de 
leerlingen van het eerste leerjaar genoten afgelopen periode o.a. van een bezoek aan de 
spelotheek, de bibliotheek en het berenhuis. Met een rugzak vol tips & tricks kunnen zij hun 
kinderen goed ondersteunen en wegwijs maken in het schoolgebeuren en in hun vrije tijd. 
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Workshops Child Focus 
Paul van Child Focus bood een spel aan voor de leerlingen van de derde graad. Het ging om 
een detectivespel waarbij de kinderen, in kleine groepjes, gedurende 3 lesuren actief 
levensechte vraagstukken moesten ontwarren en raadsels moesten oplossen. Door dit spel, 
de daarbij horende discussies en een warme groepsdynamiek, stonden de kinderen stil bij 
o.a. het volgende: 

• Is weglopen echt de oplossing wanneer je problemen ervaart in je leven? 
• Hoe ga je om met intimiderend of grensoverschrijdend gedrag? 
• Hoe ga je verstandig en verantwoord om met internet en sociale media zodat risico’s 

worden vermeden? 
De leerlingen én leerkrachten van de derde graad vonden dit inhoudelijk een zeer 
waardevolle workshop. 
 

 
 
 
Op uitstap... 
Het middelbaar... 
De leerlingen van het zesde leerjaar worden warmgemaakt voor het middelbaar. Ze gingen 
alvast op bezoek in het Don-Boscocollege en mochten er een STEM-activiteit beleven. 
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Het Gallo-Romeins museum 
De leerlingen van het vierde leerjaar gingen op uitstap naar het Gallo-Romeins museum. Een 
supertoffe uitstap volgens de kinderen! De leerlingen trokken door het museum met een 
dynamische gids. Ze maakten achtereenvolgens kennis met de wereld van de prehistorische 
jagers-verzamelaars, de eerste landbouwers en de Gallo-Romeinen. Ze leerden dat het leven 
van een mens sterk bepaald werd door de periode waarin hij leefde. 
 

                  
 
 
Week tegen pesten 
In onze school zetten we ons dagelijks in om samen te bouwen aan een stevige klasgroep. Zo 
kunnen groeps- en klasgesprekken ontstaan om pesten en uitsluiting bespreekbaar te maken 
op een niet-veroordelende manier. Door de sociale vaardigheden van onze kinderen te 
versterken en een positieve, veilige leeromgeving te creëren wordt onze school een fijne 
plek voor elk kind.  
 
Tijdens de week tegen pesten trokken wij in onze school de lijn tegen pesten én er werden 
affiches van de leerlingen gemaakt tegen pesten. Deze affiches zijn zichtbaar in de school. 
 

 
 
 
Ontbijtactie 
Veel gezinnen genoten op 12 februari  
van een kraakvers valentijnsontbijt!  
Er werden om en bij de 300 ontbijtdozen  
verkocht. Bedankt voor jullie bijdrage! 
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Actie t.v.v. Syrië & Turkije 
Om een beetje financiële steun bij te dragen aan de slachtoffers in Syrië en Turkije, 
organiseerden enkele ouders i.s.m. de kleuter- en lagere school een evenement. De 
solidariteit die wij zagen was hartverwarmend. Er werd gebakken, er werden creatieve 
juweeltjes verkocht door de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, ... Een gezellig 
marktje met een massale opkomst! Bedankt om jullie steentje bij te dragen! 
   

    
 
 
Carnaval 
Carnaval was een heuse feestweek in onze school! Op maandag zagen we gekke truien en 
broeken, dinsdag stond de school op zijn kop door een omgekeerde dag. Woensdag viel je 
uit de toon met een gewoon kapsel, donderdag moest je je zonnebril opzetten om niet blind 
te worden van de flashy kleurenpracht die de leerlingen droegen. Vrijdag sloten we af met 
een prachtige modeshow én een gemaskerd bal.  
 

    
 
 

Nieuwsgierig naar meer? 
Neem een kijkje op de fotopagina van www.vlsberkenbos.be! 
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2 MOS 
 
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. Wij proberen 
van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen 
met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.  
 
Inzamelacties, doorheen het schooljaar: 
 
Verzamelen van lege inktpatronen en toners  
We willen zoveel mogelijk lege inktpatronen en toners verzamelen voor recyclage én 
hergebruik om zo de afvalberg verkleinen. Je mag je lege inktpatronen en toners in de 
verzamelbox aan het secretariaat droppen. Voor elke volle verzamelbox ontvangt de school 
een aankoopbon voor schoolmateriaal.  
 
Verzamelen van lege batterijen  
Ook lege batterijen zamelen we in in de BEBAT-ton. Op die manier worden batterijen op de 
juiste manier gerecycleerd en krijgt de school een kleine financiële steun.  
 
 
Dankjewel! 
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3 WERKEN 
 
Verwarming 
De werken aan de verwarming zijn nu helemaal voltooid. Wat een opluchting!  
 
Speelplaats 
De speelplaats, dat is een ander paar mouwen. Tijdens de krokusvakantie werd er onderzoek 
gedaan naar het afwateringssysteem onder de speelplaats. Het infiltratiebekken blijft, net 
zoals de buizen, onder water staan. Een constructiefout of een hoogteverschil? Wij wachten 
vol ongeduld de uitspraak van de experts af. 
 
Nieuw subsidiedossier 
Het volgende subsidiedossier voor onze school wordt stilletjes aan klaargemaakt. Het 
schoolteam, het schoolbestuur en een architect buigen zich momenteel over de vormgeving 
van de jongenstoiletten. Dat dit klusje niet op 1, 2, 3 geklaard zal worden, kunnen we al 
meegeven. Het is in ieder geval weer hoopvol uitkijken naar iets moois! 
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4 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? 

27/2 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase 
 

Zwemgerief 

27/2 6S & 6J 08:30 – 13:00 Demolessen @ Sint-Franciscuscollege / 

1/3 Iedereen Hele dag Complimentendag Geef vandaag iemand een 
lief complimentje! Mama, 
papa, broer, zus, de juf of 
meester, de buren, … 
 

3/3 4M Voormiddag Medisch schooltoezicht 
Ouders ontvangen nog een brief met meer info. 

/ 

6/3 4M & 4J 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

7/3 1A & 1S Voormiddag Workshop van de academie  Trek vandaag kleren aan die 
tegen een stootje kunnen. 
(Niet je nieuwste outfit.) 
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10/3 Heel Vlaanderen Hele dag Nationale Pyjamadag 
 
Wist je dat er elk schooljaar duizenden leerlingen door ziekte langdurig of regelmatig niet 
naar school kunnen gaan? Vaak blijven ze van thuis of in het ziekenhuis de les volgen, via 
Bednet, via een leerkracht of vrijwilliger aan huis of via lessen in de ziekenhuisschool.  
 
Dit jaar staat de campagne in teken van de verbondenheid. Want zieke leerlingen missen 
niet alleen de les. Ze missen ook de vele leuke en sociale momenten in de klas. Via 
Bednet blijven zieke leerlingen toch nog verbonden met hun klasgroep. Zo blijven ze mee 
met de les én al de rest.  

 

Kom in pyjama of onesie 
naar school! 

13/3 – 17/3 Mama’s & 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. 

13/3 3O & 3OS 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

17/3 5S & 5K 11:30 – 15:00 Restaurantbezoek in het Sint-Franciscuscollege 
De leerlingen van het vijfde middelbaar in het Sint-Franciscuscollege nodigen klas 5S & 
5K uit om een lekkere maaltijd te eten in hun restaurant. Een fijne beleving én 
teambuilding voor de klas. Er wordt rekening gehouden met allergieën en 
vegetariërs.  De maaltijd die de leerlingen nuttigen zal gemaakt zijn uit plantaardige 
producten en kip. 
 

Vandaag moet je geen 
boterhammen voorzien. 
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20/3 3O & 3OS 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

21/3 Heel Vlaanderen. / Wereld Downsyndroom Dag 
 
Waarom net deze dag? 
Wel, mensen met het downsyndroom hebben hun 21e chromosoom 3 keer. Dat is een 
erfelijke afwijking. Downsyndroom Vlaanderen roept alle scholen en gezinnen op om die 
dag twee verschillende sokken te dragen. Zo willen ze op een ludieke manier aandacht 
vragen voor de talenten en mogelijkheden die mensen met Down hebben. 
 
 

Trek ’s ochtends zeker twee 
verschillende sokken aan! 
J 
 

21/3 4M Voormiddag Op uitstap naar de bibliotheek / 

21/3 4J Namiddag Op uitstap naar de bibliotheek / 

23/3 5S & 5K 
6S & 6J 

Voormiddag 
Namiddag 

Trefbaltornooi @ Sporthal Heusden 
 

Fiets 
Turngerief. 

24/3 1A & 1S Namiddag Samenspeelnamiddag met de kleuters 
 

/ 

27/3-31/3 6S & 6J Hele week 6S & 6J op zeeklassen!  

27/3 3O & 3OS 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

28/3 2AL & 2J Voormiddag Workshop van de academie  Trek vandaag kleren aan die 
tegen een stootje kunnen. 
(Niet je nieuwste outfit.) 
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29/3 Iedereen Voormiddag Post inleveren voor de zeeklassers 
Juf Jolien gaat op bezoek in Nieuwpoort en speelt postbode. 
 

Drop je brief in de 
brievenbus van de school of 
geef deze af op het 
secretariaat voor 10.00 uur. 

30/3 5S & 5K Voormiddag American games @ Sporthal Paal 
Ouders ontvangen nog een brief met meer info. 
 

Turngerief aantrekken. 

30/3 Al de leerlingen &  
het schoolteam van  
VLS Berkenbos 

15:00 – 16:00 Kijkmoment verloren voorwerpen 
Is zoon- of dochterlief al langer die mooie trui kwijt? 
Vind je zijn/haar brooddoos écht niet terug? 
Kom dan zeker eens een kijkje nemen tussen onze verloren voorwerpen! 
 
De voorwerpen die niet worden afgehaald, schenken we aan Sint-Vincentius. 
 
 

 

3/4 – 16/4 Al de leerlingen &  
het schoolteam van  
VLS Berkenbos 

/ Paasvakantie / 

17/4 3O & 3OS 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

19/4 Alle kinderen Hele dag Buitenspeeldag / 

20/4 Juf Annick 
Juf Zeynep 

Hele dag Secretaressedag / 
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20/4 4M & 4J 19:30 Infoavond over de Mijnklassen 
 

 

21/4  Hele dag Suikerfeest 
Geniet van een mooie en fijne dag! 
 

/ 

24/4 3O & 3OS 08:30 Zwemmen in Sportoase Zwemgerief 

25/4 2AL & 2J Voormiddag Op uitstap naar de bibliotheek / 

27/4 Alle kinderen Hele dag Buitenlesdag / 

28/4 Alle kinderen van onze 
school +  
juffen & meesters 

Hele dag. Lokale verlofdag. 
Op deze dag is het geen school. 
 

 

 
 

De datum staat in onze digitale kalender, maar we willen dit bijzonder evenement ook een plaats geven in onze nieuwsbrief. 
Houd zaterdag 3 juni vrij in de namiddag om samen met ons te feesten! 

Wij trakteren jullie dan op de mooiste dansjes, liedjes, acts, lekkers... tijdens ons schoolfeest! 
 

 


