
 

Beste leerlingen, ouders en sympathisanten… 

 

2020 gaat bijna zijn deuren sluiten. ‘Gelukkig!’ zal je misschien denken. 2020 is inderdaad anders 

verlopen dan iedereen had verwacht.  Het was een klein gemeen beestje dat ons leven danig in 

de war stuurde. Gelukkig hebben wij dit schooljaar, weliswaar met heel wat maatregelen, toch alle 

leerlingen mogen ontvangen op de school en zijn we zelf redelijk gespaard gebleven van besmet-

tingen. Toch hadden we ons feestjaar, naar aanleiding van onze 50ste verjaardag, helemaal an-

ders voorgesteld . We hadden zoveel leuke ideeën, plannen,... waarvan we er  jammer genoeg al 

heel wat van hebben moeten opbergen. Geen grote ‘spring - er – eens - uit dag’, geen mossel-

feest,  zelfs de Sint moest buiten de school blijven en ouders konden geen handje komen helpen 

op het kerstfeest. 

Maar in Berkenbeekzijn we veerkrachtig ….we zijn niet bij de pakken blijven zitten. We gingen crea-

tief nadenken hoe we toch mooie en warme momenten konden beleven op onze school...hoe 

dat we toch verbonden konden zijn met elkaar, al was het nu met wat meer afstand.  De fotore-

portage verder in deze nieuwsbrief getuigt hiervan.  

Fanny feestneus startte het feestjaar samen met onze band Amai. Later op het 

jaar daagde zij, samen met haar vriendin Daisy Dancing Queen onze leerlingen uit 

tot het samen dansen van de ‘Jerusalema’. Via filmpjes 

bracht de werkgroep het jaarthema tot leven. Verder 

mochten we in november twee nieuwe viervoeters ontvan-

gen op onze school.  Knabbel en Babbel, twee geitjes na-

men hun intrek in de nieuwe stal gemaakt door Willy, Marc 

en Guido. De geitjes  worden goed verzorgd en werden zo 

met onze leerlingen al de dikste vrienden. De geitenstal 

werd  zoals je hieronder kan zien, ook het decor voor onze kerstkaart... 

Dit trimester waren er een aantal mensen die we extra in de bloementjes moesten 

zetten omdat ze een punt mochten plaatsen achter hun loopbaan. Coronaproof 

hebben we eind oktober het pensioen gevierd van Els Stoffels, jaar en dag kinder-

verzorgster in type 2  

en  eind december dat van Gaby Voeten, vele jaren onderhouds-

medewerkster op onze school. We wensen beide dames vele 

nieuwe uitdagingen in hun leven.  We sloten dit trimester af met 

warme momenten  rond de vuurkorven in onze eigen speelbubbels . Samen met 

Amai zongen we wat liedjes. Wil je de liedjes thuis nog eens zingen dat kan via 

volgende linken:Midden in de winternacht: https://youtu.be/um0lv_WG3ms                 
Jingle Bells: https://youtu.be/Givt7-0ev-c , We wish you a Merry Christmas: https://youtu.be/j0GSyw0oeb8         
Nieuwjaar de beste wensen!: https://youtu.be/oKhkGtu1rL8   

En dan nu tijd om te genieten van een warme kerst in je  

eigen kerstbubbel, hoopvol uitkijkend naar 2021. Dat dit jaar een 

jaar wordt waar we allen al lang van dromen. 

           Christel Loots - Erwin van Nispen 

                          Directie lagere school 

                                                                             
 
 

Wuustwezel, 18 december 2020 

Belangrijke data 2de trimester! 

Ma 4 januari 2021: Start tweede trimester 

Ma  25 januari 2021: Lokale verlofdag 

Vrij 12 februari 2021 : Carnaval 

Ma 14 februari tot zo 2 februari 2021: Krokusvakantie 

Ma 8 maart 2021: Oudercontact 

vrij12 maart 2021: Pedagogische studiedag, vrijaf voor de lln. 

Do  1 april 2021: Bloemschikdag in coronajasje 

Ma 5 april tot  zo 18 april 2021: Paasvakantie 

 

UPDATE CORONA: Hou zeker onze website in het oog! 
Www.berkenbeek.be 

https://youtu.be/um0lv_WG3ms
https://youtu.be/Givt7-0ev-c
https://youtu.be/j0GSyw0oeb8
https://youtu.be/oKhkGtu1rL8


In de spots….. 

 Spring er eens uit 

dag met Fannyfeestneus en onze schoolband Amai in 

een extra feestelijk jasje. Zij zorgden voor een corona 

De leerlingen van juf Jessie kregen een vrij-

williger van Child focus op bezoek voor een 

workshop :’veilig omgaan met internet en 

sociale media’. Verder ook een medewer-

ker van Good Planet om hen wat meer te 

vertellen over milieu en afval. 

Onze nieuwe flexibele leerwe-

gen bieden heel wat kansen 

voor sommigen van onze 

leerlingen. Kasplantjes stek-

ken, groenten uit eigen tuin 

verkopen, extra bewe-

ging…. 

 We maakten weer een     

eigen ‘alternatieve’ kerst-

boom. Hij wordt elk jaar gro-

ter en groter.  

De klas van juf Tinne en  

juf Annemie gingen op 

geocaching in de 

Maatjes. 

De Sint mocht dit jaar niet fysiek 

aanwezig zijn op school. Maar via 

digitale weg had klas van juf Mari-

na/juf Annick toch even een mo-

ment met de Sint. Wat later stonden 

de pieten op het dak van de school 

om snoepjes te 

Tijdens ons dansnummer  

Jerusalema deden we ook 

een oproep om deze crisis vol 

te houden! 

Adventsmoment  rond de 

vuurkorf in de bovenbouw. 

Herfstactiviteit in 

het  bos. 

Voorleesmomenten tijdens 

de voorleesweek 

Halloweenactiviteit: we 

maken pompoensoep! 


