
 

 

Beste ouders 

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!  Een goeie gezondheid en veel fijne verbonden momenten 

wensen we jullie toe. 

In januari starten onze schoolverlaters van de klas van meester Steven en juf Annemie/juf Tinne met 

de voorbereidingen naar het secundair onderwijs.  Ze denken zelf na over hun talenten en hun 

dromen en doen enkele schoolbezoeken.  Zo maken ze kennis met het secundair onderwijs. 

Voor ouders is de open schooldag op dinsdag 28/01 in de namiddag in ons BuSO een aanrader.  

Inschrijven moet voor 13/01/’20.  De flyer vind je op de website: www.berkenbeek.be. 

Hier is het programma voor deze maand: 

WOE 08/01/’20 

 

Ouderraad om 20u. 
 
 

DO 09/01/’20 

 

Medisch schooltoezicht voor enkele leerlingen van °2008. 
 

VR 10/01/’20 

 

Functionele dag bij onze jongste leerlingen. 
 
 

DI 14/01/’20 
 

 

Infoavond: Wat na type basisaanbod? 
 
19u – 20u: DEEL 1: alle ouders welkom 
 Onze CLB-medewerker geeft uitleg over alle mogelijkheden in het 
secundair onderwijs voor onze leerlingen die uit type basisaanbod komen.  
 
20u – 21u: DEEL 2: enkel voor ouders van schoolverlaters 
 Onze huidige schoolverlaters en hun ouders gaan in gesprek met de 
schoolverlaters en hun ouders van vorig jaar.    
 
 INSCHRIJVEN met apart strookje 

VR 17/01/’20 

 

 

De leerlingen van meester Steven gaan de bib van Wuustwezel verkennen. 
 
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie van de ouderraad op school van 16u tot 19u. 

DI 21/01/’20 

 

De klas van meester Koen en juf Monique steekt de handen uit de mouwen en 
helpt mee in de OKAY van Wuustwezel. 
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WOE 22/01/’20 

 

Terugkomdag 
We nodigen de leerkrachten van vorig jaar van onze nieuwe leerlingen uit.  Ze 
leren zo Berkenbeek beter kennen en komen een kijkje nemen in de klas van 
‘hun’ leerling. 

VR 24/01/’20 

 

Functionele dag bij onze jongste leerlingen. 
 
 

DI 28/01/’20 

 

Open Schooldag in onze secundaire school voor ouders en leerlingen. 
 

DO 30/01/’20 

 
 

 

Eerste zwembeurt voor de leerlingen van juf Tine, juf Eva en juf Kim. 
 
 
 
 
Gedichtendag 

VR 31/01/’20 
 

 

 

Dag van de directeur 
 
De klas van meester Koen en juf Monique bezoekt het asielcentrum in 
Kapellen. 
 
In de namiddag gaan de groepen van juf Saar/juf Sofie, juf Annelies, Meester 
Koen/juf Monique zwemmen. 

MA 3/02/’20 

 

VERLOF 
 

ZO 9/02/’20 

 

Veldtoertocht 
Een bewegwijzerd parkoers van 45, 30 en 15 km.  Bij deze kidstoer voorziet de 
school begeleiding van twee sportieve leerkrachten.  Als je kind graag 
deelneemt, kan je inschrijven via vttberkenbeek@hotmail.com     
Wij hopen op vele deelnemende kinderen voor deze kidstoer! 
 

 

DATA ZWEMMEN  
Juf Tine, juf Eva en juf Kim: 30/1,  6/02, 13/02, 20/02, 5/03, 12/03, 
19/03, 26/03, 2/04, 23/04, 14/05, 28/05, 4/06, 11/06, 18/06, 25/06 
Juf Saar/juf Sofie en juf Annelies: 31/01, 14/02, 13/03, 27/03, 24/04, 
8/05, 5/06, 19/06 
Juf Monique/Meester Koen: 31/01, 27/03, 5/06 
Juf Tinne/juf Annemie: 14/02, 24/04 
Meester Steven: 13/03, 8/05, 19/06 
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INSCHRIJFSTROOKJE  

INFOAVOND Wat na type basisaanbod op dinsdag 14/01. 

 

Naam leerling: ___________________________________ 

O Wij komen naar het eerste deel met algemene info.   

Aantal personen: _________ 

O  Wij zijn ouders van een schoolverlater en komen voor de 2 delen.   

Aantal personen: ________ 

 O  Wij komen niet. 

 

Handtekening 
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