
 

 

 

 

Beste ouders 

 

Dit is de eerste maandbrief van het nieuwe schooljaar. Op maandbrieven staan alle belangrijke data. 

Hang hem ergens zichtbaar en bekijk hem regelmatig. Soms moet uw kind ook een strookje terug 

bezorgen aan de juf of meester. Breng dit zo snel mogelijk in orde. 

We zijn dit schooljaar gestart met 109 leerlingen in type 
basisaanbod.  Een 20-tal collega’s staat klaar om onderwijs op maat 
te bieden en goed te zorgen voor uw zoon of dochter. 
 
Het jaarthema is ‘Berkenbeek Binnenstebuiten’.  
We leren dit jaar meer over onze gevoelens.  We oefenen om onze 
emoties te herkennen en benoemen.  We leren ook hoe we er best 
mee kunnen omgaan.    
 
Bijna alle klassen zijn verhuisd deze zomer.  We proberen op die manier nog meer contact te 
zoeken met klassen die nauw bij elkaar aansluiten.  U hoort er meer over op de infoavond van 24 
september! 
 

VR 13/9/’19 

 
 

Spring-er-eens-uit-dag 
Vandaag maken de leerlingen kennis met het jaarthema. We starten de dag met 
een openingstoneel. Heel de dag doen we leuke activiteiten met de klas om 
elkaar goed te leren kennen.  

DO 19/09/’19 & 
VR 20/09/’19 

 
 

De schoolverlaters van type Basisaanbod gaan op tweedaagse: samen op 
avontuur, fietsen, sporten, slapen in een tentje,… Meer info volgt nog. 

DI 24/09/’19 

 

Infoavond om 19u30  
Deze avond krijgt u informatie over de school, de klaswerking en de bosklassen. 
Alle ouders worden hierop verwacht, want op deze avond worden de afspraken 
voor het schooljaar gemaakt. De kinderen blijven thuis. Vul zeker het strookje in 
en geef het snel terug mee naar school. 

WOE 25/09 en 
DO 26/09/’19  

 
 

Verkeerspark van de gemeente op onze parking.  Meer info volgt. 

MAANDBRIEF SEPTEMBER 2019 

TYPE BASISAANBOD 



 

 

DO 26/09/’19 

 

Vandaag komen re-enactors vertellen over de slag van Wuustwezel voor de 
oudste leerlingen.  Dit zijn acteurs die in speciale kostuums van vroeger de slag 
van Wuustwezel na zullen spelen het weekend nadien in Wuustwezel.  
Meer info op slagvanwuustwezel1814.be. 

VR 27/09/’19 

 

Scholenveldloop voor alle klassen.  Meer info volgt. 
 
 

VR 4/10/’19 

 

VERLOF 
 
 

BELANGRIJK! 
* Verwittig de busjuf én de school tijdig bij wijzigingen (als u bvb uitzonderlijk uw kind zelf ophaalt 
met de auto).  Zo kunnen we verwarring vermijden en zit elk kind snel op de juiste bus. 
 
* Geef uw kind elke dag een (regen-) jas mee.  Als we op het balpein of in het bos spelen, is er 
geen luifel om onder te schuilen bij regen. 
 
* We gaan op bosklassen de week van 21 t.e.m. 25 oktober (niet voor de schoolverlaters).  U krijgt 
hierover meer info op de infoavond.  Be there!   
De prijs bedraagt €165   (€148,5 voor broers en zussen). 
 
* In de voormiddag eten we enkel fruit of groentjes (wortel, tomaatjes, komkommer…) tijdens de 
speeltijd.  Een koek kan wel in de namiddag. 
 
* Belangrijke data:  
- 14/10: verlof 
- 11/11: Wapenstilstand: verlof 
- 18/11: oudercontact 
- 23/11: mosselfeest 
 

 

SNEL TERUG NAAR SCHOOL MEEGEVEN  

De ouders van ________________________ komen met ___ personen naar de infoavond op dinsdag 

24 september om 19u30.  

 

Handtekening 


