
Beste leerlingen, ouders en sympathisanten… 

 

 Ziehier onze tweede nieuwsbrief van dit jaar. We sluiten dus weer een trimester af in dit 

‘coronaschooljaar’ dat eigenlijk ons groot feestjaar moest worden. Toch hebben we ook dit trimes-

ter zo ‘normaal’ mogelijk laten verlopen. Uiteraard steeds binnen de geldende maatregelen. 

Zo vierden we carnaval binnen onze eigen speelbubbels, kwamen er toch enkele jeugdschrijvers op 

bezoek tijdens de jeugdboekenweek, en konden we onze themaweken toch op een fijne manier 

afsluiten,...De foto’s op de achterzijde zijn het bewijs. 

We leerden een CO² meter kennen omdat we de luchtkwaliteit in onze klassen goed in het oog 

moesten houden. Bij oranje gezichtjes moest er meer verlucht worden...ramen en deuren stonden 

dan ook dikwijls open in onze klassen. Dit jaar moesten we tijdens dikke truienweek de verwarming 

dus geen graadje lager zetten omdat de verse lucht steeds een fris briesje meebracht. 

Het was soms wat zoeken wat kon en wat niet….Ouders mogen nog steeds niet op schooldomein 

komen. Onze ouderraad kon daardoor met carnaval niet voor een groot pannenkoekenfeest  zor-

gen. Wat heel wat ouders jammer vonden.  

Het virus is er op het einde van dit trimester toch nog in geslaagd om enkele collega’s te besmetten 

waardoor enkele klassen in quarantaine moesten. Door de flexibiliteit van onze 

leerkrachten hebben we al de opvang kunnen regelen.  

De laatste week voor deze verlengde paasvakantie gin-

gen we nog even in strengere coronamodus waardoor 

we de hele dag doorbrachten in onze klasbubbel.  

Speeltijden verliepen in kleine groep-

jes, wat heel veel ruimte gaf. Sommige 

leerkrachten zorgden voor extra uitda-

gende leslocaties: buiten, in het  

bos, op de tennisterreinen of trokken  

er op uit te voet met de fiets,… 

de leerlingen genoten zichtbaar. 

Wij hopen dat na deze ’verlengde’ paasvakantie het licht aan het einde van deze coronatunnel 

toch wat zichtbaarder wordt zodat we voor onze leerlingen toch nog een leuke feestdag kunnen 

organiseren en samen met ouders onze schoolverlaters kunnen uitzwaaien. Voor nu, geniet van de 

komende zonnige dagen en straks van de lekkere paaseitjes. Vrolijk Pasen! 

     Christel Loots – Erwin van Nispen 

      Directie BuBaO 
PS: Na de paasvakantie starten we terug zoals we nu hebben afgesloten. Alle meerdaagse Extra 

Muros activiteiten van dit schooljaar zullen geschrapt worden. Voor onze schoolverlaters trachten 

we een boeiende vervangende activiteit te voorzien. 
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Wuustwezel , 26 maart 2021 

Belangrijke data 3de trimester! 

21 april 2021: opening webshop Plantendagen 

13 mei 2021: OLH Hemelvaart 

14 mei 2021: Brugdag 

13 –16 mei 2021: Berkenrunbeek 

24 mei 2021: Pinkstermaandag 

21 juni 2021: Oudercontacten 

28 juni 2021: Proclamatie schoolverlaters 

30 juni 2021: Laatste schooldag  

  In deze  coronatijden wil ook onze ouderraad  alle ouders steunen in het volhouden van de maatre-

gelen. Het zal  weer even  plannen en puzzelen worden de komende week. Hopelijk laatste keer  dat 

we de scholen vervroegd dicht moeten doen. Maar in het belang van de dalende cijfers moet dit nu 

even gebeuren.  Samen lukt ons dat! Ter info nog eens het mailadres van onze ouderraad waar ou-

ders zich steeds kunnen melden als lid van de ouderraad, helpende hand of  terecht kunnen met een 

vraag: ovdebrug@berkenbeek.be 

Het Huis van het Kind en de Opvoedingswin-

kel  willen hun  (vernieuwde) werking nog 

eens onder de aandacht brengen. Dat 

doen ze via een leuk en duidelijk voorstel-

lingsfilmpje. Je kan dit vinden op hun websi-

te:http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/
publicaties  

http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/publicaties
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/publicaties


Kyran uit de klas van juf Annemie en 

juf Tinne gaf aan zijn medeleerlingen 

een initiatie boogschieten. 

Dat we de natuur  en groen belang-

rijk vinden op Berkenbeek, dat bewijzen deze 

foto’s . Aanplanting groen op de speelplaatsen,  

een vuilnismeter om al het zwerfvuil te verzame-

len,…. 

In de spots….. (meer foto’s op: www.berkenbeek.be) 

Ook onze leerlingen werkten mee aan de  borden die 

de wachtruimte  in het vaccinatiecentrum Noorder-

kempen moeten opfleuren. We kozen voor  een col-

lage van hartjes en vogeltjes 

In deze coronatijden hebben we dus ook op aange-

paste wijze carnaval gevierd, geen groot pannenkoe-

kenfeest … maar een versnapering naar keuze per klas 

(pannenkoeken, wafels, snoepsaté’s, …) Uiteraard wa-

ren we wel verkleed op vrijdag! Ook  dit jaar verraste 

de Ossenkoppen  ons met een cheque. 

Meester Kjelld ging samen met de klas 

van Juf An aan de slag met de videoca-

mera. Ze maakten een echte film en er 

volgde een heuse première! 

In de onderbouw werkten de klas-

sen rond het thema Kunst. Met al 

de klassen werd er een tentoonstel-

ling gemaakt met verschillende 

technieken. Meester Koen kwam 

als afsluiter van dit thema ons 

kunst-

lied live 

zingen. 

Nog enkele sfeerbeel-

den van onze laatste 

week voor deze ver-

lengde paasvakantie. 


