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Woordje van de directeur 

Het is (bijna) grote vakantie en dan is het tijd om even terug te blikken op het 

voorbije schooljaar maar natuurlijk zijn wij ook al volop bezig met de 

voorbereiding op het nieuwe jaar.   

In de eerste plaats wil ik alle personeelsleden heel hartelijk bedanken om er 

samen opnieuw een bijzonder jaar van te maken! Met hart en ziel heeft dit 

prachtige team voor uw kind elke schooldag opnieuw klaar gestaan maar we 

mogen zeker ook niet de vrijwilligers, helpende ouders, busbegeleiders, 

stagiairs, chauffeurs, CLB-medewerkers, poetsvrouwen en . . . bedanken.  

Een welverdiende dankjewel! 

Het schooljaar is ontzettend snel voorbij gevlogen en we mogen tevreden 

terugblikken op de vele mooie momenten tijdens de derde trimester met het 

spetterende schoolfeest als hoogtepunt. Samen met de kinderen organiseerden 

we een eigen festival en we slaagden er opnieuw om er een heel speciaal 

schoolfeest van te maken. Het was zo mooi om te zien hoe de kinderen genoten 

van hun gloriemoment en mooi om te zien voor wat een fantastisch mooie show 

ze zorgden. Vanaf de zijkant toekijkend was het ook prachtig om te 

aanschouwen hoe geëmotioneerd sommige ouders en grootouders aan het 

genieten waren van het spektakel en hoe gepassioneerd mijn collega’s 

meeleefden. Op zulke momenten is het zo dankbaar en fijn om directeur van De 

Berk te zijn en deel uit te maken van een sterk merk: De BERK. Zo een 

schoolfeest in elkaar steken is het werk van een geweldig team en alle mooie 

complimenten die ik mocht ontvangen gaan naar alle collega’s, met een 

bijzondere pluim voor het schoolfeestteam.     

Wat ook bijzonder veel deugd doet is de waardering van jullie als tevreden 

ouders. Hopelijk krijgt de meester of de juf ook een schouderklopje of een 
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welgemeende merci. Met jullie steun kunnen we immers nog meer bereiken 

met de kinderen en we proberen die betrokkenheid nog te vergroten.  

Spijtig genoeg moeten we ook afscheid nemen van onze laatstejaars.  Alle 

schoolverlaters beleefden een soms emotionele, allerlaatste week hier bij ons. 

Wij wensen ze volgend jaar een heel goede start in hun nieuwe school en 

duimen voor een mooie toekomst. Veel succes!  

De andere kinderen, de nieuwe leerlingen en hun ouders zien wij graag terug op 

maandag 2 september om 9 uur maar de ouders kunnen samen met hun kind op 

woensdag 28 augustus tussen 17h30 en 19h al een kijkje komen nemen in hun 

nieuwe klas. Grootouders en andere familieleden dan ook welkom! 

Ik wens u allen een heel fijne en deugddoende vakantie en blijf genieten van de 

kleine en mooie dingen in het leven. Tot na de vakantie of tot…. ooit!  

Luc Piccard. 

Een fiere directeur van school De Berk. 
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Afscheidsbrief van een tevreden een papa 
 
“Beste directeur en beste leerkrachten, 
Drie jaren geleden begon ons avontuur in De Berk. Onze zoon had een 
diagnose ADHD gekregen en hij vond zijn draai al lang niet meer in het 
gewoon onderwijs. Zijn klasgenoten plaagden hem omdat hij “anders” was 
en hij bleef het moeilijk hebben (ook thuis met zijn huiswerk en met 
zichzelf) maar wij hoopten dat het toch beter zou worden...   
Op advies van het CLB werden wij doorverwezen naar het bijzonder 
onderwijs zodat hij daar de juiste begeleiding zou krijgen, werd ons 
verteld. We maakten een afspraak en met een klein hartje klopten wij aan 
bij De Berk, want het buitengewoon onderwijs heeft toch nog steeds een 
negatieve bijklank bij de mensen. Helemaal onterecht bleek achteraf! 
Wij werden zeer goed onthaald door de directeur en we kregen een 
interessante  
rondleiding in de school.  Het beeld van een BO-school kwam toch niet 
overeen met wat wij hadden gedacht… Wij voelden onmiddellijk de 
warme sfeer in de school, de rust in de gangen, de kalmte in de klassen, 
de goede werksfeer in de lokalen, de vriendelijke leerkrachten én 
leerlingen. We hadden dadelijk het idee dat onze zoon hier zeker op zijn 
plaats zou zijn en dat bleek ook helemaal waar te zijn.  
In september 2015 zette hij dan zijn eerste stappen in De Berk. De eerste 
weken liepen nog moeilijk in een nieuwe omgeving maar geleidelijk aan 
bloeide hij helemaal open: op school maar ook terug thuis. We kregen 
een andere zoon terug: onze zoon! Van een gefrustreerde, boze jongen 
groeide hij uit tot een rustige leerling. Dit dankzij de hulp van dit geweldige 
leerkrachtenteam.  Zij stimuleerden hem om zijn talenten te tonen en dat 
hij er zeker mag zijn zoals hij is, ondanks zijn problemen soms. Onze 
zoon kon hier zijn ware “ik” laten zien en hij leerde ook veel vlotter. 
 
Nu is het echter tijd om naar een nieuwe school te gaan in het 
middelbaar. Hijzelf noemt het een magisch moment omdat er een nieuwe 
fase in zijn leven begint… Bang afwachten voor ons. 
Jullie leerkrachten zijn zo bijzonder omdat jullie het goede uit de  
kinderen blijven halen.  Onze jongen is hier geen nummer zoals zoveel in 
de rij.   
Nee, hij mocht hier zichzelf zijn met zijn goede en soms ook slechte 
dagen.   
Wij willen jullie hiervoor zeer hartelijk bedanken en gaan jullie zeker 
missen. 
Een welgemeende dankuwel en een dikke proficiat! Doe zo verder met dit 
fantastische werk dat jullie leveren. 
 
De papa van K.” 
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Wij stellen u graag het Oudercomité van De Berk voor:  

Oudervereniging “De Berkende Handen” 
Aan onze school is een goedwerkende oudervereniging verbonden met  
een bijzondere naam: De Berkende Handen.  
Alle ouders kunnen deel uitmaken van het oudercomité of men kan zich  
ook opgeven als helpend lid bij activiteiten. Wij zoeken nog volk! 

Wat doet ons oudercomité? 

Het oudercomité vergadert minstens een viertal keer per jaar om actuele  
gelegenheden, problemen, nieuwe ideeën en eventuele bezorgdheden te  
bespreken. Samen met de directeur en enkele personeelsleden bepalen 
ze de overkoepelende activiteiten en leggen die vast in een jaarplanning.  
Van hieruit worden ook de eventuele vragen voorbereid naar de 
schoolraad, een soort participatieraad van een afvaardiging van ouders, 
personeelsleden en de directeur. De ouderraad komt driemaal per jaar  
samen. Tijdens dit officieel overlegmoment worden ook nieuwigheden en  
veranderingen gemeld, besproken en goedgekeurd. 

Ouders die vragen, zorgen of 
problemen hebben kunnen deze 
altijd doorgeven aan iemand van 
oudercomité en deze vragen 
zullen door oudercomité en 
eventueel door de schoolraad 
behandeld worden.  
Tussendoor vergaderen ze ook ter 
voorbereiding op een activiteit 
indien nodig. Natuurlijk is het ook 
altijd mogelijk om rechtstreeks met 
de directeur te praten of iets te 
bespreken .  

De leden van het oudercomité proberen na te gaan hoe ze de school  
en dus ook de leerlingen kunnen steunen (om materiaal te kopen,  
de schoolbibliotheek uit te breiden, een animator te laten komen op  
speciale dagen, busvervoer te bekostigen, helpen bij speciale 
gelegenheden, ...).  
Zij richten zelf ook tal van activiteiten in zoals een ontbijtwandeling,  
een info-avond, de speculaasverkoop, de kerstmarkt.... en zeker niet te  
vergeten het praatcafé tijdens de oudercontacten telkens bij het afhalen  
van de rapporten. 
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Ouders die wensen te zetelen in de oudervereniging kunnen dit kenbaar  
maken aan de (onder-) voorzitter of aan de directeur. 

Voorzitter: Katrien Tips (aanspreekpunt type BA en type9) 

Ondervoorzitter: Anneke Penders (aanspreekpunt Type 2) 

Deze ouders zijn ook bereid om meer uitleg te geven over de school  
en zijn werking. 

Contact of meer info:  
katrien.tips@gmail.com   
annependers@hotmail.com   
directie@deberk.be 

 
 
Blijven slapen op school 
 
Op school blijven wanneer de anderen met de bus naar huis vertrekken, dat is wat we 
deden met onze klas. Iedereen uitwuiven en dan, de school voor ons alleen. 
Voetballen en fietsen op de speelplaats, door de gangen dwalen, … ! ’s Avonds 
maakten we ons klaar en gingen we uit eten in een echt restaurant. Terug op school 
gingen we uit de bol op de kidsfuif. Het tofste moment kwam toen het al donker werd 
en we verstoppertje speelden en met de zaklamp op zoek gingen naar de anderen. 
We hebben heerlijk geslapen in onze klas. ’s Morgens had juf Hilde voor een heerlijk 
ontbijt gezorgd, mmmmmm. Daarna hebben we nog een fijn tochtje gemaakt met de 
fiets. We reden zelfs door het water! Momenten om nooit te vergeten !!! 
De klas van meester Marc H. 
 
 
 
 
 
  

mailto:katrien.tips@gmail.com
mailto:annependers@hotmail.com
mailto:directie@deberk.be
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Wist-je-datjes… 
Wist je… 

-dat de wist-je-datjes de meest gelezen rubriek is? 

-dat het oudercomité voor de vierde keer een ontbijtwandeling zal organiseren op 

zondag 20 oktober! 

-dat we afscheid moeten nemen van Danny, Sarah en Tony van het oudercomité 

omdat hun kinderen Bryan en Kaila naar het middelbaar zullen gaan. 

-dat we daarom op zoek zijn naar extra nieuwe leden voor het oudercomité: mailtje 

naar directie@deberk.be (meer info vinden jullie verder in dit boekje!) 

-dat er vorige week opnieuw een echte frituur naar onze school kwam op de dag van 

de oriënteringen (= schoolverlaters) om frietjes (met saus én snack) te bakken voor 

onze laatstejaars. 

-dat ook juf Sandy een afscheidsmoment organiseerde voor de kleuters die naar het 

eerste studiejaar van het lager mogen overstappen.  

-dat onze dikke eiken opnieuw het bezoek kregen van processierupsen en dat wij 

samen met de Hasseltse groendienst die rupsen vakkundig konden verwijderen. 

-dat de laatstejaars op bosklassen naar Maasmechelen zijn gegaan en dat wij ervoor 

gezorgd hebben dat alle kinderen minstens één keer in hun Berk-carrière de kans 

krijgen om op bosklassen te gaan. 

-dat de school en het oudercomité zulke activiteiten financieel ondersteunt zodat de 

kostprijs voor de ouders niet te hoog oploopt.  

-dat ook de ICO-week, de sportdag, de verteltent en de schooluitstappen door de 

school gesponsord worden. 

-dat een tiental collega’s opnieuw te voet naar Scherpenheuvel gingen tijdens de 

paasvakantie en dat al voor de vijfde keer. 

-dat wij als school opnieuw hebben deelgenomen aan Levensloop-Hasselt en dat 

onze collega’s meer dan 3.000 euro hebben ingezameld voor dit project. 

-dat wij juffrouw Melina, meester Jimmy en hun helpers dankbaar zijn voor dat initiatief 

om dit opnieuw te organiseren. 

-dat we op de grote speelplaats een rommelmarkt organiseerden en dat de opbrengst 

naar levensloop ging. 

-dat onze afdeling in Ter Heide zich verder blijft uitbreiden en dat sommigen van deze 

kinderen ook tijdens het schoolfeest hebben opgetreden.  

-dat dit voor sommige van die kinderen de eerste keer was dat ze mochten meedoen 
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met een schoolfeest. 

-dat de frituur enkele keren zonder stroom en eenmaal zonder frieten viel maar 

gelukkig was er ook kebab en pizza te verkrijgen. 

-dat we ook voor de bosklassen als thema “festival” kozen.  

-dat wij bijzonder fier zijn op het geslaagd schoolfeest en ook dankbaar dat meester 

René in zijn laatste werkdagen nog een creatief Doe-Dorp organiseerde. Daar konden 

kinderen spelen en experimenteren met zijn zelfontworpen creaties en speelgoed.  

-dat we niet alleen op de laatste schooldag afscheid moeten nemen van deze kinesist 

maar ook van logopedist Brigitte.   

-dat juffrouw Rita en ook logopediste Hilde in de loop van volgend school op pensioen 

gaan. 

- dat onze FaceBook-pagina al meer dan 1.100 vind-ik-leuks heeft. 

-dat de twee communievieringen van Type 2 bijzonder mooi waren om mee te maken 

in het kerkje van Sint-Jansheide Kuringen, waar wij voor de eerste keer te gast waren. 

Een geslaagde position-switch. 

-dat de nieuwe busparking klaar lijkt maar dat we nog steeds wachten op de belijning 

om de 17 bussen in goede banen te leiden. Hopelijk kunnen we het begin volgend 

schooljaar de nieuwe busparking plechtig openen. 

-dat we op vrijdag 26 september opnieuw een BERK-dag organiseren: een 

ontmoetingsmoment voor alle kinderen met muzische activiteiten en sportieve 

uitdagingen.   

-dat de BIB-truck ook dit jaar een succes was. 

-dat onze school de eerste week van de vakantie nog open blijft om nieuwe leerlingen 

in te schrijven en dat dit ook nog mogelijk is de laatste twee weken van augustus. 

-dat we volgend schooljaar één klas meer zullen kunnen inrichten door de stijging van 

het aantal leerlingen. Dat we het schooljaar eindigden met 396 kinderen en dat er na 1 

september nog 59 nieuwe kinderen zijn bijgekomen. 

-dat er een derde T9-kleuterklas bijkomt omwille de grootte instroom van kleuters met 

een diagnose ASS (autisme). 

-dat er tijdens de vakantie nieuwe tegels worden geplaatst in de sanitaire ruimtes van 

blok E en dat enkele muren van de grote speelplaats een kleurtje krijgen.  

-dat er in de “oudere blokken” (A-B-C) nieuwe verlichting wordt gemonteerd en dat de 

plafonds worden geverfd. Bovendien worden de klassen van blok A en B helemaal 

met een laagje verf verfraaid.  
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-dat er zeven nieuwe digiborden komen en dat we op lange termijn de 120 computers 

moeten vervangen. 

-dat meester Eric Sterk enkele mooie fietsen heeft aangekocht en dat de bakfietsen 

door de kleuterjuffen goed gebruikt worden. Dat kon je op het schoolfeest ook zien. 

-dat deze fietsen een nieuw onderkomen krijgen aan de nieuwe busparking. 

-dat alle leerlingen van de klas van meester Erik Reul het diploma van compost-

meester behaalden. Joost Venken, de schepen van milieu, kwam op bezoek voor de 

officiële uitreiking. 

-dat onze turnmeester Gert voor de 20ste keer zijn BerKids-volleybal-tornooi 

organiseerde met een jubileum-editie en dat er nog nooit zoveel volk meedeed. Dat zo 

een evenement de collega’s van Kids, Buidtelberg en De Berk samenbrengt in een 

gezellige sfeer.  

-dat onze school ook volgend jaar deelneemt aan de Rode-Neuzen-Actie. 

-dat de kinderen van juffrouw Hilde gingen voorlezen aan kleuters van een gewone 

school in Helchteren. Een bijzonder mooi en goed geslaagd initiatief!  

-dat haar klas en de klas van meester Marc H een keertje bleef overnachten op 

school. 

-dat de buitenspeeldag een succes was en dat we met dit weer beter in het bos leren 

en spelen. 

-dat schrijver Guy met zijn verteltent op bezoek is geweest.  

-dat we de laatste weken overspoeld worden door oud-leerlingen die graag nog eens 

op bezoek komen in de Berk. 

-dat je nu veel meer weet dan enkele minuten geleden… 
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Zingen voor de jarigen?  Feest in type 2 
 
Elke laatste maandag van de maand verzamelen de kinderen van type 2 na de 
middagspeeltijd in de zaal…  Waarom?  We vieren samen de jarige leerlingen en 
leerkrachten!   
“1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6…”,  hoeveel jarigen staan er deze maand in onze rij?  Samen zingen 
we onze verjaardagsmedley. “Hieperdepieperdepiep…!”, roept Tibo enthousiast aan 
de microfoon van onze presentator van dienst: dat is meester Luc.  Wanneer de 
jarigen weer gaan zitten, zingen en dansen we samen!  Natuurlijk kennen we onze 
klassiekers:  ik zag twee beren, in een klein stationnetje, ik heb de zon zien zakken…  
Eerst heel stil, dan weer luid.  Hé, daar drukt Angelos op de stop-knop! Regelmatig 
duiken er ook nieuwe nummers op:  de Mayadans, een Berkdaglied (op de melodie 
van “Shotgun” van George Ezra) en de onvermijdelijke “Baby-Shark” natuurlijk.  Terwijl 
meester Pieter de liedjes op de gitaar begeleidt, zingen en dansen de kinderen,  juffen 
en meesters mee.  Plots duikt meester Manu op met een reuzenvlieg-aan-een-touwtje, 
die weer een ander lied inleidt.  Daarna spelen Haldor, Bryan en Talha luchtgitaar… 
en toveren we tijdens een magisch nummer meester Marc  om van “Piet Piraat” naar 
een water spuitende brandweerman.  Oei, juf Ester ontdekt dat de chocolade, 
limonade en de koekjes verdwenen zijn: “Op, op, alles is op!”…   Oh, bij dit lied 
kunnen we  beelden volgen op het grote scherm (zie foto’s)…  Aan het eind van deze 
zangstonde haken we steeds in, om af te sluiten als “vrolijke vrienden”.   Dan komen 
de jarige kinderen helpen om een kleine traktatie uit te delen!   Mmmm,  samen feest 
vieren is leuk… én lekker!   
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Berkmarkt ten voordele van Levensloop 
 
Op woensdag 15 mei organiseerde onze school voor de eerste keer een Berkmarkt. 
Dit is een kinderspeelgoedbeurs waarvan de opbrengst integraal geschonken werd 
aan Levensloop. 

 

Vooraf werd aan de kinderen gevraagd om van thuis één of meerdere speelgoedjes of 
boekjes mee te brengen. In de klas zorgden de leerlingen er samen met de juf of 
meester voor dat deze voorwerpen voorzien werden van een prijskaartje. Om elk kind 
de kans te geven iets te kunnen kopen, werden de prijzen democratisch laag 
gehouden. Deze varieerden van 10 cent tot maximum 2 euro. Onder een mooi 
lentezonnetje werden alle spulletjes door de kinderen netjes uitgestald op de 
speelplaats. Er heerste een gezellige sfeer. De verkopers kregen ook de kans om zelf 
de andere standjes te bezoeken en er iets te kopen. Ook de ouders werden 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en van de sfeer te komen proeven. 
Uiteindelijk bracht de eerste editie van de Berkmarkt de mooie som op van € 455,50!   
Veel jongens en meisjes keerden blij en tevreden naar huis want de meeste spulletjes 
kregen een nieuwe eigenaar. 
 

 
 
Ook veel van onze leerkrachten droegen hun steentje bij aan Levensloop. Zij namen 
tijdens het weekend van 18 en 19 mei deel aan het Levensloop-evenement dat voor 
de vijfde maal plaats vond op de sportterreinen van Kiewit. Zij wandelden 24 uur 
onafgebroken voor dit goede doel.  
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Bezoek aan De Wissel 
 
Donderdag 16 mei was het eindelijk zover. 
De schoolverlaters van de klas van meester Marc, meester Manu en juf Inge 
brachten een bezoek aan De Wissel. 
 
We hadden er lang naar uitgekeken. Sommige meisjes 
waren al dagen aan het nadenken wat ze die dag zouden 
aantrekken. 
We werden ’s morgens opgehaald met 2 busjes. 
Eenmaal in De Wissel aangekomen, werden we in groepjes 
verdeeld. 
We mochten nu de hele dag kennismaken met 
verschillende lesjes ( houtbewerking,  
tuinactiviteiten, lesje logisch denken,…) 
’s Middags werden we verwend met een heerlijk 
middagmaal. 
Op de speelplaats zagen we ook jongens en meisjes terug 
die vroeger in onze  
school zaten. 
  
Ze vertelden ons dat het heel leuk was in de ‘grote’ school. 
Van al dat werken waren sommigen heel moe geworden. 
Toen we terug naar de  
Berk reden, was het heel stil in het busje. 
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Communievieringen type 2 
 
Op zondag 5 mei 2019 waren de communicanten uit de afdeling type 2 te gast in de 
parochiekerk van Sint-Jan Kuringen Heide.  
 
Om 9.30 uur mochten 11 kinderen voor de eerste keer aanschuiven aan de tafel van 
de Heer;Amalia, Yari, Kyano, Yess, Eliano, Fien, Anna, Lore, Milla, Eveliene en Jarne.  
De viering was opgebouwd rond twee verhalen: “De mooiste vis van de zee” en 
“Jezus roept vissers tot leerlingen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 11.30 uur was het dan de 
beurt aan de vormelingen, zij waren met 7; Bryan, Haldor, Kaila, Laura, Lara, Luca en 
Femke.  Ook in deze viering stond het verhaal van Jezus, die zijn leerlingen roept, 
centraal. 
 
Beide mooie vieringen werden voorgegaan door ere-deken E.H. Vanherk. 
Het waren 2 prachtige vieringen en alle communicanten hebben zeer goed hun best 
gedaan om er een echt feest van te maken. Een dikke proficiat voor al deze kinderen 
en ook hartelijk dank aan de begeleidende leerkrachten, het koor, alle medewerkers 
en de mensen van de parochie.  
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Bezoek aan kleuterschool 
 
Op dinsdag 4 juni brachten de kinderen van juf Hilde een bezoek aan kleuterschool 
‘De Biekorf’ in Helchteren. 
In de  klas hadden ze vooraf in verschillende groepjes een prentenverhaal voorbereid: 
'Tip de muis wil niet slapen' en 'Kleine olifant in de wolken'.   
De kleuters luisterden heel aandachtig en knutselden nadien samen met onze 
leerlingen een leuke muis of een mooie dromenvanger.  
Natuurlijk keken de kleuters op naar onze leerlingen! 
Het was een heel fijne en leerrijke ervaring voor onze jongens en meisjes.  
Iedereen heeft ervan genoten! 
 
Klas juf Hilde (BA12) 
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Buitenspeeldag 
 
Op 24 april, de eerste woensdag na de paasvakantie vond de 12de editie van de 
buitenspeeldag plaats. Ook onze school deed hieraan mee. De kinderen mochten die 
dag zelf iets leuk meenemen van thuis. Tijdens de speeltijden en het laatste lesuur 
zagen we heel veel steps, skateboards, rolschaatsen, ballen, springtouwen, beyblades 
en zelfs een gocart verschijnen. Daarnaast konden de leerlingen kiezen uit enkele 
uitgewerkte activiteiten: een kamp bouwen in het bos, een leuke lentewandeling 
maken, een partijtje voet- of trefbal spelen, luisteren naar een verhaal in het bos… Op 
deze wijze werden de kinderen nog eens extra gestimuleerd om buiten te sporten en 
te spelen en de schermen voor een keertje links te laten liggen. Voor velen was dit 
een aanzet om in de namiddag thuis, bij oma en opa of elders de buitenspeeldag 
verder te zetten!  

    

    
   



16                         

Compostkids van meester Erik ontvangen een diploma 
 
Onze klas heeft tijdens het voorbije schooljaar rond composteren gewerkt.  
Wij weten nu meer over het beluchten en omzetten van een compostvat of 
compostbak en over de diertjes die van al dat groenafval compost maken.  
 
Op donderdag 6 juni kwamen schepen Joost 
Venken en coördinator Marleen Stockmans in 
onze school een composteerdiploma aan ons 
uitreiken.  
Wij mogen ons nu enthousiaste ‘compostkids’ 
noemen! 
Er volgde ook een kleine receptie met een 
lekker hapje en drankje! 
 
Als presentje kregen wij allen nog een 
loeppotje waarmee we thuis al die 
kriebelbeestjes in de tuin nog eens kunnen 
bekijken!  
 
Klas meester Erik (BA18) 
 
 
‘Het grandioze grootoudersfeest’ in type basisaanbod 
Op donderdag 16 mei vond in de namiddag ‘Het grandioze 
grootoudersfeest’ plaats.  
De oma’s en opa’s van de jongste leerlingen van type 
basisaanbod werden verwelkomd in de polyvalente ruimte voor 
een voorstelling waarin de kleinkinderen samen met hun 
leerkrachten optraden. Al snel werden ze ondergedompeld in 
het verhaal van Suske, Wiske en Sidonia die via een 
teletijdmachine doorheen de verschillende tijden reisden. 
Eenmaal aangekomen in een nieuwe tijd toonden de kinderen 
hun beste danskunsten. Zo konden de toeschouwers onder 
andere genieten van ridders en prinsessen, holbewoners, hippies… 
Na deze prachtige voorstelling konden de fiere grootouders nog wat napraten met een 
hapje en een drankje. Als afsluiting kregen ze nog een bedankje geknutseld door hun 
kleinkind. 
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Leerlingen ontdekken al gamend het Bruegelparcours in Bokrijk 
 
De Vlaamse schilder Bruegel stierf 450 jaar geleden en daarom 
schenkt Bokrijk dit jaar extra aandacht aan hem. 
 
Op vrijdag 7 juni brachten wij, de leerlingen van meester Wim en 
meester Marc, een bezoek aan het Openluchtmuseum om er ‘De 
wereld van Bruegel’ te ontdekken.  
 
We maakten een spannende zoektocht naar de verdwenen 
objecten uit het schilderij ‘De strijd tussen Carnaval en Vasten’. 
De verzamelende voorwerpen moesten we eerst een mooi plekje geven op de virtuele 
hoed van onze meester om ze daarna te kunnen gebruiken bij het vervolledigen van 
het schilderij.  

 
Onderweg speelden we ook nog een aantal oude volksspelletjes. 
Het was een leuke dag waarbij we de werken van Bruegel en het leven uit zijn tijd 
leerden kennen! 
De klassen van meester Wim (BA21) en meester Marc (BA22) 

 
 
 
Schrijver Guy Daniëls op bezoek in onze school 
 
Op dinsdag 21 mei bracht jeugdauteur Guy Daniëls een bezoek aan onze school. 
Voor de oudste leerlingen van type basisaanbod bracht hij een auteurslezing over hoe 
een boek gemaakt wordt. Aan de hand van voorbeelden, proefdrukken, schetsen en 
een hele hoop praktijkervaring legde hij uit hoe een boek tot stand komt. 
Stap voor stap probeerde hij duidelijk te maken wat een schrijver, illustrator, uitgever, 
drukker en boekhandelaar allemaal moeten doen vooraleer een boek in de winkel 
terechtkomt. Na de lezing was er voldoende tijd om de vragen van de kinderen te 
beantwoorden. Natuurlijk vertelde hij ook nog een verhaal aan hen. 
Voor de jongere leerlingen had Guy Daniëls een echte verteltent meegebracht!  
In kleine groepen werden we door hem ontvangen in deze gezellig ingerichte tent. Zo 
was er veel interactie en betrokkenheid bij de kinderen! De kinderen genoten van zijn 
verhaal ‘Heksentaart’ en boeiende manier van vertellen! Het was een geslaagd 
vertelmoment! 
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Uitstap naar Hidrodoe 

Op maandag 20 mei maakten de klassen van juf Ingrid, juf Annemie, juf An, juf Sarah, 
juf Sonja en meester Jelle een uitstap naar Herentals. Na het belsignaal vertrokken ze 
met de bus naar de eerste stopplaats: een buitenspeeltuin in het Netepark. Hier 
konden de kinderen zich goed uitleven! Ook picknickten ze daar.  

Vervolgens trokken ze te voet naar Hidrodoe, een interactief 
doecentrum in verband met water. De kinderen waren razend 
enthousiast! Ze mochten een eigen waterstofraket lanceren, een 
partijtje watervoetbal spelen, een gigantische draaikolk maken en 
nog zoveel meer. De dag werd afgesloten met een 4D-film en de 
activiteit “plastic soep” maken.  

Na een zeer leerrijke dag reden ze weer terug richting Hasselt. 
Het was een super fijne uitstap om niet snel te vergeten! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleepover 
 
Op dinsdag 28 mei bleven wij, de kinderen van juf Hilde en meester Marc, in de klas 
slapen. Juf Lot, juf Fien en juf Riet hadden hun luchtmatras en slaapzak ook 
meegebracht. Juf Hilde Bollen hield ook een extra oogje in het zeil. 
Eerst werd er wat buiten gespeeld, de nageltjes werden gelakt (ook van enkele 
jongens) en er werd lekker gegeten. Daarna was er een klein fuifje en we sloten de 
avond af met een film in de klas. 
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Het duurde even voor de oogjes dicht gingen, maar uiteindelijk sliep iedereen. 
Juf Riet en juf Hilde kregen 's nachts nog een onverwacht bezoekje, maar het is nog 
altijd niet helemaal duidelijk wie dat was...  
's Morgens waren er in de klas van juf Hilde heel vroege vogels! De kinderen van 
meester Marc daarentegen moesten wakker gemaakt worden. 
We kregen nog een lekker ontbijt en zagen ondertussen de eerste kinderen van de 
andere klassen in school aankomen. 
Het was alleszins een leuke ervaring om nooit te vergeten! 
 
De kinderen en leerkrachten van meester Marc (2L08) en juf Hilde (BA12)  

Vakantieregeling zomer 2019: info, rondleidingen en inschrijvingen 
Info, rondleidingen en inschrijvingen: 

 
Maand juni: op afspraak met de directeur tijdens of na de schooluren. 011-229893 of 
mail naar school@deberk.be 
 
Maand juli (zonder afspraak) 
Afspraak met directie mogelijk 

 

 

 

 

Maand augustus  

 

 

 

Maandag 26 aug. / Op afspraak 16h-19h 

Dinsdag 27 aug. Op afspraak Op afspraak 16h-19h 

Woensdag 28 aug. 10h -13h 13h-16h 16h-19h (Open 

klasmoment) 

Zaterdag 29 juni 10h -13h  13h-16h 

Zondag 30 juni / / 

Maandag 1 juli 10h - 13h 13h-16h 16h-19h 

Dinsdag 2 juli 10h - 13h 13h-16h 

Woensdag 3 juli 10h - 13h 13h-16h 

Donderdag 4 juli 10h - 13h 13h-16h 16h-19h 

Vrijdag 5 juli 10h - 13h 13h-16h 

Zaterdag 6 juli 10h -13h 13h-16h 

Maandag 8 juli Op afspraak  

Dinsdag 20 aug. Op afspraak (10h30 -20h) 

Woensdag 21 aug. 10h -13h 13h-16h 16h-19h 

Donderdag 22 aug 10h -13h 13h-16h 

Vrijdag 23 aug.  10h -13h 13h-16h 

Zaterdag 24 aug. 10h -13h 13h-16h 

mailto:school@deberk.be
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Donderdag 29 aug 10h -13h 13h-16h  

Vrijdag 30 aug Op afspraak 
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VRIJE DAGEN 2019-2020 
 
Kijkmoment nieuwe klas  woensdag 28 augustus tussen 17.30 – 19.00 uur 
 
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: maandag 2 september 2019  
 
Eerste trimester 
 
Infoavond T2:   donderdag 19 september 2019 om 19.00 uur 
Infoavond BA+T9:  woensdag 25 september 2019 om 19.00 uur 
 
Lokale verlofdag:  vrijdag 27 september 2019 
 
Ontbijtwandeling:  zondagvoormiddag 20 oktober 2019 
 
Herfstvakantie:  maandag 28 oktober 2019 t.e.m. zondag 3 november 2019 
 
Wapenstilstand:  maandag 11 november 2019 
 
Pedagogische studiedag:  vrijdag 22 november 2019 
 
Oudercontact:   donderdag 19 december 2019 
 
Kerstvakantie:   maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 5 januari 2020 
 
 
Tweede trimester (start maandag 6 januari 2020) 
 
Lokale verlofdag:  maandag 3 februari 2020 
 
Krokusvakantie:  maandag 24 februari 2020 t.e.m. zondag 1 maart 2020 
 
Pedagogische studiedag: woensdag 11 maart 2020 
 
Kienavond:   vrijdag 13 maart 2020 (Kermeta Kermt) 
 
Oudercontact:   donderdag 2 april 2020 
 
Paasvakantie:   maandag 6 april 2020 t.e.m. zondag 19 april 2020 
 
 
Derde trimester (start maandag 20 april 2020) 
 
Feest van de arbeid:  vrijdag 1 mei 2020 
 
O.H.Hemelvaartdag:  donderdag 21 mei 2020 
Brugdag:   vrijdag 22 mei 2020 
 
Schoolreis:   vrijdag 29 mei 2020 
 
Pinkstermaandag:  maandag 1 juni 2020 
 
Oudercontact:   donderdag 25 juni  2020 
 
Einde van het schooljaar: dinsdag 30 juni 2020 om 12.00 uur  


