
Beste leerlingen, ouders, opvoeders en sympathisanten… 

 

De maand juni nadert zijn laatste dagen. Het schooljaar 20/21 zit er bijna op. Wat een jaar moest 

worden van ontmoeten, samen herinneringen ophalen met oud collega’s, oud–leerlingen, samen 

feesten en klinken met bubbels op ons 50-jarig bestaan, werd een jaar van afstand houden, online 

overleggen, spelen in speelbubbels,… Wij hadden ons jubileumjaar heel anders voorgesteld! Al on-

ze grote feestplannen moesten één voor één worden opgeborgen. Gelukkig zijn we er nog wel in 

geslaagd onze leerlingen een fantastische feestdag te geven, weliswaar in hun eigen bubbel. Dat 

ze er van genoten hebben, kan u zelf zien op de achterkant van deze nieuwsbrief. 

Uiteraard hebben we er steeds het beste van gemaakt. Onze flexibiliteit werd meermaals aange-

sproken: we hebben niet stilgezeten, ook inhoudelijk werkten we sterk verder. Nadat we onze orga-

nisatie hadden afgestemd op de noden van onze leerlingen, hebben we onze focus gelegd op 

handelingsplanning: starten met een goede beeldvorming, doelen formuleren, aanpak bepalen, 

handelen en evalueren om vervolgens nieuwe doelen te bepalen… onze cour business! 

Gelukkig heeft dit vreemde jaar ons toch ook iets geleerd… Het zorgde ervoor dat we allen onze 

digitale vaardigheden konden versterken, dat we soms ‘out of the box ‘moesten denken...wat dan 

o.a. 2 alternatieven opleverden voor enkele van onze jaarlijkse evenementen. Nl. verkoop van 

droogboeketten en  Berkrunbeek.  Het leerde ons ook vooral hoe hard we elkaar nodig hebben om 

samen school te maken. Samen overleggen rond een leerling, zor-

gen voor dat luisterende oor voor een collega ,een (mede)

leerling,… Dat we verbonden moeten zijn om samen te leren, on-

ze horizonten te verruimen  en zo veerkrachtig in het leven te 

staan. Hier willen wij als Berkenbeek nog elke dag voor gaan. Ta-

lenten van onze leerlingen in de kijker zetten,  ze in de ‘spot’ te 

plaatsen, ze te bewonderen. 

Op maandag 28 juni zwaaiden we maar liefst 70 schoolverlaters 

uit. 70 leerlingen die we moeten loslaten en hun eigen weg 

weer laten gaan. Ook dit jaar 

konden ze helaas niet op extra 

muros, iets waar ze zo naar uit-

kijken.                                

Gelukkig vonden we op onze 

eigen campus een ge-

weldig alternatief! Aan de rand van ons bos sloe-

gen we onze tenten op en konden onze school-

verlaters een nachtje overnachten in de tent. 

Naast samen eten, leuke uitstappen maken, spel-

letjes spelen, konden sommige samen supporte-

ren voor onze Rode 

duivels!  

Al bij al een gewel-

dig “slot” op onze 

school. 

 

Maar nu eerst tijd voor vakantie! Geniet even van een ander ritme en hopelijk van heel wat zonne-

schijn maar vooral van tijd met familie en vrienden. Wij danken jullie voor de fijne samenwerking en 

vooral het vertrouwen dat jullie iedere dag opnieuw weer in ons stellen. We hopen jullie allemaal te 

ontmoeten op het kennismakingsmoment in augustus(30/08/)of zeker terug op 1 september 2021.  

Tot dan!  

Fijne vakantie! 

 

Christel Loots – Erwin van Nispen 

Directie BuBaO 

                                                                             
 
 

                                                                                                                             

Wuustwezel,29 juni 2021 



In de spots…..onze feestdag ! 

Spelletjes spelen, gekke fietsen, 

kubb, lasershooting,...  

 Snoezelen met dieren…. 

                Even uw aandacht ! 
 Gevonden voorwerpen ( truien, jassen, mutsen, sjaals, brooddozen, ...) kun-

nen nog tot 7 juli  in de school worden opgehaald, nadien worden ze geschonken aan een goed doel.... 

 Groepslijsten hangen uit vanaf 8 juli aan de glazen koepel. Omwille van de wet op de privacy, enkel de 
voornaam met eerste letter van de achternaam. 

  Noteer alvast volgende data:  

 Kennismakingsmoment eind augustus: maandag 30/08/2021 .Welkom tussen 17.30 u. en 19.00 u.  
      (ook busbegeleiders zullen aanwezig zijn) 

 Infoavonden: 21/09/2021 (kleuters en onderbouw) of 23/9/2021 (midden- en bovenbouw) 

 Oudercontacten: in de week van:15/11/2021 - 14/03/2022 en 27/6/2022 

 Vrije dagen: vrijdag 1/10/2021  - vrijdag 12/11/2021(brug 11/ 11/ 2021) - 24/12/2021 (halve dag!) 
                         maandag 31/01/2022  - dinsdag 15/02/2022  -  woe 23/03/2022 

 Eerste communie:  vrijdag 22/10/2021 (uitgesteld van sj. 20/21) -  vrijdag  29/4/2022  
 Vormsel type 2 : vrijdag 20/05/2022 
 

Even pauzeren….nagenietend van de 

leuke activiteiten! 

Springkussen, opblaasballen,…  

Fun fun fun! Spelen in een middeleeuws 

kader: boogschieten, kata-

pult, ... 

Parkgolf 

Bezoek aan Stal Molenheide. 


