
 

 

 

 

Beste ouders 

Het schooljaar is al een maand bezig, de kop is er af!  ’t Was al een fijne maand: Er 

werd al gewandeld en gezongen op de Spring-er-eens-uit-dag, gekampeerd door 

de schoolverlaters, gelopen op de scholenveldloop,…  

Er werd de voorbije maand ook al heel hard gewerkt op Berkenbeek: de 

leerkrachten deden al heel wat huisbezoeken bij de nieuwe leerlingen, we zoeken elke dag uit hoe 

we nóg beter kunnen lesgeven en onze aanpak nóg beter kunnen afstemmen.  Elk jaar is dit weer een 

uitdaging met veel nieuwe leerlingen, die elk een andere zorgvraag hebben.  Gelukkig voelen we ons 

hiervoor als team verantwoordelijk.  Daarom houden we in oktober en november klassenraad.  Elke 

leerling wordt in het team besproken.  Samen zoeken we naar een aanpak die kan werken voor elk 

kind.  Kom zeker naar het oudercontact op 18 november.  Dan bespreken we samen uw kind. 

Dit is het programma voor de maand oktober. 

DO 03/10/’19 

 

Laatste dag voor het inleveren van de bevraging rond voor- en naschoolse 
opvang.  

VR 04/10/’19 

 

VERLOF 

DI 08/10/’19 

 
 

 

De leerlingen van meester Steven en meester Koen/juf Monique doen mee aan 
de Binnen Bij Boeren dag.  Ze draaien een dagje mee op een boerderij.   
Zorg voor aangepaste kledij en schoenen die vuil mogen worden. 
 
Vandaag krijgen we voor het eerst fruit van Oog voor lekkers.  Als school willen 
wij gezonde eetgewoonten aanmoedigen.  Daarom krijgt je kind elke week op 
dinsdag een stuk fruit/groente op school. 
 

DO 10/10/’19  

 
 

 
 

 

 
De leerlingen die op bosklassen gaan, krijgen een eerste tipje van de sluier in 
een startmoment. 
 
 
De klas van juf Annemie/juf Tinne gaat naar het Suske en Wiske museum. 
 
 
Infomoment – denkavond rond oudercomité om 20u in de Poly (= refter BuSO)  
Deze avond hebben we de VCOV uitgenodigd.  Deze overkoepelende vereniging 
bekijkt samen met ouders hoe ons oudercomité eruit kan zien. 
We hopen veel ouders te ontmoeten om samen na te denken! 
 

MAANDBRIEF OKTOBER 2019 



 

 

VR 11/10/’19 

 

In de namiddag oefenen we al wat praktische zaken met de bosklassers: hoe 
doe je een hoeslaken rond je matras?  Wat is een kattenwasje aan de lavabo?   
Meenemen:  
- Toiletzak met tandenborstel en tandpasta, beker, zeep 
- 1 paar sokken  
- washandje en kleine handdoek 
- schoenen met veters (mogen ze ook aandoen) 
 

MA 14/10/’19 

 

VERLOF voor de leerlingen, de juffen en meesters volgen les vandaag. 
 
 

VR 18/10/’19 

 

 

Dag van de jeugdbeweging. 
Kom in je uniform naar school! 

MA 21/10/’19 – 
VR 25/10/’19 

 
 

BOSKLASSEN (niet voor de klas van meester Steven en juf Annemie/juf Tinne) 

ZA 26/10/’19 – 
ZO 03/11/’19 

 
 

HERFSTVAKANTIE 

* BELANGRIJKE DATA:  
- 11/11: Wapenstilstand: verlof 
- 18/11: oudercontact: alle ouders worden verwacht 
- 23/11: mosselfeest 
 
 
* GEZOCHT 
Een goed werkende hometrainer  
 

 

 

Na de vakantie: 

iedereen in 

fluovest! 


