
 

 

 

 

 
 

 

 

Kloosterbeekstraat 7 

3500 Hasselt 

tel 011-229893   

e-mail: school@deberk.be 

www.deberk.be 

INFOFOLDER/SCHOOLKRANT 
DECEMBER 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

VROLIJK KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR! 
 

                       Je kan ons ook volgen op FACEBOOK  
  



   2                        

Woordje van onze directeur 
 
Warme maand, warme sfeer, warme school! 
 
Traditioneel is december een warme maand maar voor sommigen ook een 
zware en moeilijke periode. Met een gezellige sfeer, extra warmte en veel 
lichtjes probeert iedereen het zo gezellig mogelijk te maken. Natuurlijk doen 
we dat ook in De Berk en het is mooi om zoveel gezelligheid in de klassen en 
alle gangen te zien.   
Nog mooier zijn de vele initiatieven die collega’s de laatste weken vrijwillig 
hebben genomen voor mensen die het moeilijk hebben, een teken van 
solidariteit en grote verbondenheid. Tijdens de RodeNeuzen-actie stonden we 
ook dit jaar stil bij kinderen met psychische problemen: met de verkoop van 
zelfgemaakte gebakjes zamelden we meer dan 1.000 euro in voor een goed 
doel.  
Deze week ronden wij onze warmste maand af waarbij wij de familie van 
Robriëlle steunen: dit gezin verloor bij een hevige brand niet alleen hun woonst 
maar ook hun volledige inboedel. De winst van de kerstmarkt en de opbrengst 
van de popcornverkoop schenken we aan het zwaar getroffen gezin.  
Vorige maand ten slotte hielpen vele collega’s mee aan misschien wel de 
laatste wens van collega Sylvia: samen zamelden we geld in om een 
tentoonstellingsruimte voor haar kunstwerkjes in te huren en tijdens die 
tentoonstelling stonden velen klaar om knutseljuf Sylvia bij te staan. De 
verkoop van haar werken ging naar twee kankerfondsen maar ook andere 
kleinere initiatieven zoals het kledingproject maken van De Berk een meer dan 
buitengewone school. 
Natuurlijk moet een school voor goed onderwijs zorgen maar ook dat blijven 
we geweldig goed doen én met een groot en warm hart voor het vak én voor 
de kinderen. Daarom wil ik ook hier en nu alle collega’s extra bedanken die 
daarvoor dag in en dag uit blijven garant staan! Merci. 
Voor u en uw dierbaren wens ik prettige feestdagen, een vrolijk kerstfeest, 
geniet met uw kinderen van de vakantie, veel geluk in 2019 en vooral een 
goed gezondheid. 
 
Luc Piccard, een fiere directeur   
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Buitengewoon Onderwijs terug in de lift? 
 
In de media verschenen veel artikels over de wederopstanding van het 
Buitengewoon Onderwijs. Er zitten inderdaad terug meer leerlingen in het 
Vlaamse Buitengewoon Onderwijs en dat in vergelijking met vorig schooljaar. 
Als we de cijfers vergelijken met drie jaren geleden dan is er toch nog altijd 
een groot verschil merkbaar maar de media en ook de overheid  interpreteren 
de cijfers natuurlijk op hun manier.  
Ook voor onze school is deze tendens duidelijk merkbaar. Sinds vorig jaar 
stopte de sterke daling maar in vergelijking met enkele jaren geleden tellen we 
op dit moment toch nog steeds honderd (100 dus!) leerlingen minder. Dat 
kinderen met leerstoornissen en/of een grote leerachterstand opnieuw vlotter 
naar het BO worden doorverwezen is vooral een goede evolutie voor deze 
kinderen want daarvoor zijn wij er in de eerste plaats.  
 
 
 
Naar de kermis  
 

Naar jaarlijkse traditie gingen de leerlingen van 
onze afdeling type 2 naar Hasselt kermis. 
Dat dit steevast een succes is, verwondert niet. 
De kinderen genoten van hun smoutebollen en 
schuimden dan de kermis af op zoek naar 
spectaculaire of rustige attracties. Voor ieder 
wat wils dus! Botsauto’s, de DECA DANCE, de 
draaimolen waarvan je de vliegertjes kan laten 
stijgen, de CAKE WALK ...  
Heel leuk allemaal. Veel te snel, maar toch trots op eigen durf, keerden we 
terug naar de school en wachten nu alweer op een volgende editie.   
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Muziektherapeuten op bezoek in Type 2 
 
Het is algemeen geweten dat kinderen kunnen genieten van muziek en ritme.  
Leuker dan luisteren naar muziek is 
natuurlijk zelf muziek maken.  
Nog leuker is samen muziek maken. 
Daartoe kregen de kinderen van Type 2 de 
kans tijdens het bezoek van 2 
muziektherapeuten .  
Met gitaar en zang zorgden zij voor een 
aangename sfeer. De kinderen mochten 
meedoen met de schudeitjes en 
klapstokken.  
Samen op zoek gaan naar een  ritme, snel 
en traag, luid en zacht.  
Zelf doen, samen doen, samen genieten… dat vinden onze kinderen fijn !!! 
 
 
 
 
Amber, Lenka en Marie-Julie zamelen 177 euro in voor Rode Neuzen Dag! 
 
De bakactie in de school ten voordele van ‘Rode Neuzen Dag’ zette Amber, 
Lenka en Marie-Julie uit de klas van juf Ingrid (BA16) ertoe aan om zelf ook 
een actie te ondernemen voor dit goede doel. Op zaterdag 24 november 
trokken deze 3 meisjes samen met hun mama het centrum van Hasselt in om 
er hun zelf gebakken cupcakes en wafels te verkopen. Niets kon hen tegen 
houden: de regen niet en de concurrentie ook niet! Na een halve dag bakken, 
verkochten ze alles wat ze bij hadden. Zowel hun ouders als wij zijn super 
trots! Ze deden dat denderend en zamelden samen 177 euro in. We vinden het 
heel knap dat ze zelf dit initiatief namen! Hieronder zien jullie een foto van de 
vrolijke verkoopsters!  
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Wist-je-dat?  
 
-dat onze school 363 kinderen telt en dat er sinds de eerste schooldag 24 
nieuwe leerlingen zijn bijgekomen. 
-dat er na de vakantie nog minstens 5 nieuwe leerlingen zullen starten. 
-dat al deze kinderen verdeeld zijn over 40 klassen. 
-dat nieuwe ouders heel vaak bezorgd zijn of hun kind ook in De Berk nieuwe 
vriendjes zal kunnen maken maar dat deze bezorgdheid vaak onterecht blijkt 
te zijn. 
-dat we in Ter Heide eindelijk onze vestigingsplaats hebben kunnen oprichten 
en dat zwaar behoeftige kinderen die in die instelling zitten sinds september 
een eigen schooltje hebben.   
-dat zes juffen op die plek een vorm van huisonderwijs geven: individuele 
behandeling voor minimum vier uren per week. 
-dat we ook in ’t Trapke in Zolder aan zulke leerlingen les geven. 
- dat er sinds november een extra bus is bijgekomen: bus nummer 17 vertrekt 
vanuit Tongeren.  
-dat deze bussen volgend jaar niet meer aan de straatkant zullen staan maar 
wel op een nieuwe busparking achter de school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-dat de werken aan die parking zeer lang op zich hebben laten wachten maar 
nu plots supersnel vooruitgaan. 
-dat onze school daardoor ook een extra beklinkerde speelplaats zal bijkrijgen. 
-dat de kinderen van type Basisaanbod nu niet meer in het speelbos mogen 
spelen omwille van de veiligheid. 
-dat de grote speelplaats uitgerust is met een spiksplinternieuwe 
geluidsinstallatie. 
-dat De Lions uit Hasselt ons hiervoor steunde en dat deze serviceclub ook 
nog andere aanpassingen aan de speelplaatsen sponsorde. 
-dat wij ook dankbaar zijn voor hun extra bijdrage van 10000 euro om dringend 
tien nieuwe laptops te kopen omdat meer leerlingen extra 
ondersteuningsmiddelen nodig hadden en omdat onze apparatuur (te) snel 
verouderd. 
-dat we via de Koning Boudewijn-Stichting ook 7500 euro gaan krijgen om ons 
fietsproject te realiseren om nieuwe fietsen aan te kopen, om 
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reparatiemateriaal aan te schaffen en om een betere standplaats te maken. 
-dat we niet alleen koning Boudewijn en zijn Stichting daarvoor danken maar 
ook meester Eric die dit project indiende zodat onze kinderen (beter) leren 
fietsen. 
-dat er opnieuw kippen zijn op school maar dat er een kip was aangevallen 
door een roofdier…  
-dat wij een zeer diervriendelijke onderhoudsman hebben want hij liet de 
levensbedreigde kip opereren. Deze kip loopt nog steeds rond met een 
beschermjasje. Geen geel hesje! 
-dat onderhoudsman Urbain ook vrijwilliger is bij het dierenasiel van Genk. 
-dat wij nog andere schooldieren hebben: meester Mark en juf An hebben een 
klashond! 
-dat we eind augustus pas voor de tweede keer een open-klas-moment 
organiseerden maar dat veel ouders met hun kind een kijkje kwamen nemen. 
-dat op de Dag van de Leerkracht alle collega’s bedankt werden maar in het 
bijzonder knutseljuf Sylvia Vanheusden die noodgedwongen vroegtijdig op 
pensioen werd gesteld. Zij werd uitvoerig bedankt en gevierd door collega’s en 
gepensioneerden.   

- dat onze school gehuldigd werd voor 
hun twintigste deelname aan het 
volleybaltornooi voor BO-scholen maar 
dat we dit jaar uitzonderlijk geen beker 
naar huis konden nemen.   
-dat de nieuwe pensioenwetgeving ook 
voelbaar is in onze school aangezien er 
een vijftal zestigplussers nog steeds 
heel enthousiast hun job blijven 
uitoefenen. 
-dat juf Rita en logopedist Hilde onlangs in de afdeling type 2 zeer mooi 
gevierd zijn geworden voor hun 50+10de verjaardag. 



   7                        

-dat Katrien Tips de nieuwe voorzitster van het oudercomité is. Katrien is de 
mama van Anna en zij wordt binnen het oudercomité als voorzitter bijgestaan 
door Anne, de mama van Christa. 
-dat het oudercomité opnieuw een schitterend ontbijt (met wandeling) 
organiseerde en dat meer dan 600 mensen kwamen ontbijten. 
-dat ook veel collega’s hun steuntje bijdroegen en dat onze bijzondere dank 
uitgaat naar juffrouw Lut die opnieuw een groot aandeel had in een geslaagd 
ontbijt. 
-dat juf Lut na vele jaren en na veel extra werk in het oudercomité de fakkel wil 
doorgeven en dat we haar bij deze nogmaals willen bedanken! 
-dat onze dank ook uitgaat naar Ilse die het oudercomité nieuw leven inblies 
en na drie jaren als voorzitster afscheid nam van het oudercomité.        
 -dat ook de winst van speculaasverkoop ten goede zal komen aan onze 
kinderen: alle klassen mochten extra aankopen voor de Sint doen en de 
bosklassen worden gesponsord. 
-dat ook voor de kinderen van de collega’s de Sint op school is gekomen, met 
dank aan het feestcomité.  
-dat vele comités en werkgroepen een grote school draaiende houden en dat 
ook dit infoboekje tot stand kon komen door een samenwerking tussen heel 
veel collega’s! 
-dat u nu veel meer weet dan vijf minuten geleden. 
 
Profvoetballer Casper De Norre in de klas van meester Filip (BA11) 
 
Naar aanleiding van een spreekoefening 
in de klas nodigde Jitske haar grote neef 
Casper De Norre uit. Casper is een 
profvoetballer: hij speelt momenteel bij 
de U21 van onze ‘Rode Duivels’ en is in 
de Belgische competitie de linksback bij 
de ‘Kanaries’ van STVV. 

 
 
 
 
Speciaal voor dit bezoek kwam ook onze 
directeur een kijkje nemen. Als geboren en 
getogen Truienaar is hij uiteraard een fiere 
supporter van STVV en van Casper in het 
bijzonder. 
 

 
Jitske vertelde ons trots heel wat 
interessante weetjes over haar 
lievelingsneef Casper. Wisten jullie 
bijvoorbeeld dat hij voor een wedstrijd 
graag pannenkoeken eet?  
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Nadien kregen de leerlingen van de klas, de meester en de directeur de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de jonge voetballer.  
 

 
Ook kreeg ieder kind een gesigneerde foto 
van de sympathieke Kanarie. 
Casper eindigde tenslotte met de mooie 
woorden dat wanneer het een keertje 
minder goed gaat, het belangrijk is om niet 
op te geven en te blijven volhouden! Een 
gedachte die niet alleen bij het voetbal van 
toepassing is… 
  

 
Op bosklassen met ‘Dolfje Weerwolfje’  

Van 15 tot en met 19 oktober waren de kinderen van de afdeling type 2 
(klassen 2L05 t.e.m. 2L11) te gast in ‘Home Fabiola’ te Maasmechelen.  

Daar leerden ze Dolfje kennen … een gewone jongen van 6 jaar maar bij volle 
maan verandert hij in een weerwolfje. Hij beleeft dan de gekste avonturen! Er 
is echter één probleem; hij kan dan niet weerstaan aan de lekkere eitjes van 
de kippen van mevrouw Krijtjes. Zij wil dat weerwolfje dan ook laten oppakken. 
Spannend allemaal!!! We kunnen jullie wel vertellen dat het uiteindelijk 
allemaal goed afloopt, gelukkig maar!  

De kinderen genoten alvast van dit avontuur en van alle activiteiten. Op het 
programma stond o.a. dagelijks zwemmen, een bosspel, een fijne daguitstap, 
bingo-avond, quiz, avondtocht, keuzeactiviteiten, party, gocarts, …. Kortom 
voor elk wat wils.  

Het waren 5 fijne en aangename dagen mede 
dankzij het schitterende nazomerweer!  

De kinderen genoten er met volle teugen van 
en keerden moe maar voldaan naar de blije 
mama’s en papa’s terug. We wuifden mevrouw 
Krijtjes, Dolfje en zijn ouders op gepaste wijze 
uit en …. misschien tot ziens bij volle maan of 
…. op het grootouderfeest! Doehoehoehoehoehoehoehoehoehoehoei Dolfje 
Weerwolfje!  

(P.S. Voor de geïnteresseerden; dit en nog vele andere avonturen van Dolfje 
Weerwolfje kan je ook vinden in de bib, de schrijver is Paul van Loon. Veel 
leesgenot!!!)  
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Dag van de jeugdbeweging 
 
Op vrijdag 19 oktober vond de dag van de jeugdbeweging plaats. Heel wat 
leerlingen van onze school stapten die dag trots de schoolpoort binnen in hun 
uniform dat voor één dag als schoolkledij mocht dienen!  
Op deze dag wilden ze graag aan iedereen tonen bij welke jeugdbeweging ze 
aangesloten zijn. Ze brengen er graag hun vrije tijd door en maken er veel 
vrienden. Hier zien jullie onze fiere leden van de ‘Chiro’, ‘Scouts’ en ‘KSA’ 
verenigd in een leuke foto! Ook juf Brigitte had speciaal voor deze dag haar 
sweater van ‘kookmoeke’ aan! 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Halloween in de klas van juf Sarah 
 
Op donderdag 25 oktober, net voor de herfstvakantie mochten de kinderen 
van juffrouw Sarah zich verkleden in een griezelbeest.  
 Tijdens de voormiddag hebben ze pompoensoep gemaakt. Tijdens de middag 
konden de kinderen hier lekker van smullen. De pompoensoep viel in de 
smaak.  ‘s Namiddags mochten de kinderen een pompoentje beschilderen.   
Het was een leuke afsluiter voor de herfstvakantie! 
 

Klas juf Sarah (BA05)   
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Herdenkingsmoment ‘100 jaar Wapenstilstand’  
Op 11 november 1918 omstreeks 11 uur 
luidden de kerkklokken in ons land. De 
langverwachte wapenstilstand ging in. 
Vandaag, 100 jaar later, staan we hier nog 
steeds bij stil. De leerlingen werden in 
verschillende lessen ondergedompeld in 
de wereld van de soldaten tijdens ‘de 
Groote Oorlog’.  
Op vrijdag 9 november werd er een 
gezamenlijk herdenkingsmoment 
georganiseerd in de polyvalente ruimte. 
Starten deden we met meester Immanuel. Hij blies ons omver met zijn 
prachtige zandtekeningen! Dit is een vorm van kunst waarbij men tekeningen 

met zand maakt op een lichtbak. Deze 
worden dan vervolgens geprojecteerd op 
een groot scherm.  
Hierna bracht meester Stef een verhaal 
over twee vijandige soldaten aan de 
frontlinie. Tijdens het verloop van het 
verhaal werd duidelijk dat deze soldaten er 
niet graag waren. Ze hadden beiden een 
gezin en wilden hier graag naartoe. De 

zinloosheid van de oorlog was het centrale thema. 
We sloten de herdenking af door aan elke klas een klaproos mee te geven, hét 
symbool van de Eerste Wereldoorlog. Deze werden samen met 
vredesboodschappen verzameld en tentoongesteld in de inkomhal van de 
school.  

          

Herfstknutselwerkjes 
 

Tijdens de lessen ‘Beeld’ knutselden de leerlingen van juf Ingrid (BA16) samen 
met juf Rita deze mooie herfsttaferelen met zelf verzameld en gerecycleerd 
materiaal! 
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Herfstwandeling 
 
Op vrijdag 26 oktober vond onze herfstwandeling plaats. 
Als opwarmertje kregen we een lekkere beker warme chocomelk. 
Daarna wandelden we via het Domein Kiewit door de mooie bossen naar de 
speeltuin van Bokrijk. 
Onderweg genoten we van de prachtige natuur in de herfst: kleurrijke 
bladeren, paddenstoelen, herfstvruchten… We wandelden zelfs door het 
water! 
Traditiegetrouw smulden we aan het ‘Witte Huis’ van een heerlijk kommetje 
soep met balletjes. 
Alvorens weer naar school te wandelen, mochten we ook nog even in de 
speeltuin spelen. 
Het was weer een geslaagde dag! Zo kon de herfstvakantie alvast goed 
ingezet worden! 
 

 
 
Leerlingen midden- en bovenbouw van type basisaanbod 
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Interview met Giada, een nieuwe leerling in onze school 
 
Op maandag 3 september begon voor 
alle leerlingen en leerkrachten weer een 
nieuw schooljaar! 
Onze school mocht die eerste schooldag 
ook 40 nieuwe leerlingen verwelkomen! 
Eéntje van hen is Giada. Zij vertelde ons 
in een kort interview hoe zij de overstap 
naar onze school ervaren heeft. 
 
 
In welke school zat je vorig schooljaar? 
Ik ging naar ‘De Lettermolen’ in Zonhoven. Ik zat er in het 4de leerjaar in klas 
4A bij juffrouw Lies. 
 
Was je op voorhand al eens onze school komen bezoeken? Wat was je 
eerste indruk? 
Eerst zijn mijn mama en oma alleen al eens komen kijken. 
Daarna ben ik samen met mama komen kijken. Ik vond het hier onmiddellijk 
leuk! Het is hier niet zo druk. Er kwamen al kinderen naar me toe. Ik vond het 
ook een mooie school. 
 
 
Was je nog naar andere scholen 
gaan kijken? 
Nee 
 
Waarom ben je van school 
veranderd? 
Het ging echt niet meer in de vorige 
school.  Ik voelde mij niet goed en 
voelde mij ongelukkig. 
 
Hoe was je eerste schooldag meegevallen? 
Die was héééél leuk! Ik keek er echt naar uit! 
 
Had je vlug nieuwe vrienden en vriendinnen? 
Ik kende Hannah en Nicky al. Die zitten ook samen met mij bij de ‘Chiro’. 
Nicky zit zelfs samen met mij in de klas bij juf Natasja. Ook Senemsu van bij 
juf Sonja kende ik. 
Ondertussen heb ik ook al nieuwe vriendinnen. 
 
Hoe valt je juf mee? 
Ik vind juf Natasja leuk en niet zo streng. 
Mijn vorige juf was wel wat streng. Dat stoorde me soms. Dat heb ik niet 
graag.  
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Wat is in onze school anders dan in je vorige school? 
In mijn vorige school konden ze niet zoveel voor me doen. We zaten met heel 
veel kinderen in de klas, namelijk 25! Die klas was te groot en te druk voor mij. 
Mijn juf kon niet vlug bij me komen om me te helpen. 
Nu zit ik met minder kinderen in de klas, met 13.  
Ik mag ook verschillende keren per week naar juf Martien gaan. Zij helpt me 
met lezen en ze geeft me logo. Ik mag er ook lezen met de I-pad. 
Ik ga ook naar juf Inge voor kiné.   
 
Op de speelplaats zijn er hier meer dingen om mee te spelen. De speelkoffer 
vind ik heel leuk! Ook kunnen we nu gaan spelen aan de Kwaakvos en in het 
speelbos! 
In mijn vorige school was er een klimrek en waren er hangmatten. Dat vond ik 
gevaarlijk. Er was een grasterrein met draad, maar daar was niet veel te doen. 
Er was ook een meisje dat dingen tegen me zei die niet leuk waren… 
In deze school doen ze ook veel leuke activiteiten zoals het gezond ontbijt. 
 
Zou je naar je vorige school willen teruggaan? 
Ik ga nooit meer terug naar mijn vorige school. 
Op 16 november hebben we een vrije dag en dan ga ik er wel de kinderen van 
mijn vorige klas groeten. 
Met dank aan Giada (klas BA13) 
 
 
 

Natuurklassen: Genieten in de natuur en op de boerderij! 
 
Van dinsdag 2 oktober tot en met vrijdag 5 oktober zijn wij met 4 klassen van 
onze school een hele week rond de natuur gaan werken op het domein Kiewit! 
Deze natuurweek was een echte belevenis voor ons doordat we veel 
afwisselende activiteiten kregen waarbij we zelf vanalles mochten doen en 
beleven.  
 
Met spiegeltjes en vergrootglazen hebben we paddenstoelen bestudeerd. We 
hebben ook spinnen in loeppotjes gevangen en met een tabel hun naam 
opgezocht.  
We maakten ook enkele wandelingen met leuke spelletjes en opdrachten. Wat 
is de natuur prachtig in de herfst! 
We hebben ook veel over de 
boerderijdieren geleerd door hen goed 
te observeren! In het leslokaal werkten 
we iedere dag even in een 
werkbundeltje. 
 
De bakactiviteit in de leskeuken mocht 
zeker niet ontbreken! Eén groep bakte 
een lekker bruin brood terwijl de andere 
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groep naar huis kon gaan met een heerlijk fruittaartje! 
We sloten onze natuurweek af met het boerderijspel! Hier mochten we op de 
kubussen bij de dieren informatie opzoeken om de vragen bij het 
ganzenbordspel juist op te lossen! 
 
Jammer genoeg vliegt de tijd snel voorbij 
wanneer je op zo’n leuke en andere 
manier veel kan bijleren! 
 
Groetjes van de kinderen van de klas van 
juf Ingrid (BA16), meester Filip (BA11),  
juf Hilde (BA12) en juf Caroline (BA10)  
 

      
 

     

Sinterklaas op bezoek met tractor! 
 
Op vrijdag 30 november verwachtte onze school 
hoog bezoek van Sinterklaas en enkele zwarte 
pieten! 
In afwachting van hun komst zorgde Steven met zijn 
gitaar ’s morgensvroeg al voor een gezellige 
sinterklaassfeer op de speelplaats. 

 
Wat keek iedereen op toen de Sint de speelplaats 
kwam opgereden in een tractor!  
Daar zijn mijter te hoog was om in de tractor te 
geraken, droeg de Sint een echte sintpet! In zijn 
toespraak liet de Sint weten dat er ook dit jaar geen 
stoute kinderen in De Berk zijn! 

 
Na deze bijzondere intrede kon het sintfeest verder gezet worden in de 
polyvalente ruimte. Daar stond een mooi versierd podium met een troon klaar.  
Enkele weken geleden ontvingen de lagere klassen van onze school 
bijzondere post aan hun klasdeur: een brief van liedjespiet! Hij was heel 
bezorgd omdat alle liedjes uit het liedjesboek van de Sint waren weggewaaid. 
Vandaar dat deze klassen als opdracht hadden gekregen om een mooi liedje 
over Sinterklaas te schrijven of te tekenen. Natuurlijk hielpen alle kinderen 
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hem! Er werd ook veel gedanst en gezongen! De Sint genoot er duidelijk van! 
 

      
 
 
Voor de leerlingen uit de hogere klassen werd er in 
de namiddag een freerunning activiteit voorzien. 
Drie 17- à 18-jarige freerun instructeurs lieten de 
leerlingen kennismaken met het freerunnen en de 
echte waaghalzen mochten dit ook uitproberen!  
 
Natuurlijk hadden Sinterklaas en zijn pieten voor ieder kind ook nog een zakje 
bij gevuld met lekkers! Het werd een onvergetelijke dag! 
 
 
Rode Neuzen Dag 
 
Van maandag 19 november tot en met 
donderdag 22 november organiseerde 
onze school ten voordele van ‘Rode 
Neuzen Dag’ de actie ‘ZOET SMAAKT 
VROLIJK’. In veel klassen bakten de 
leerlingen lekkere cupcakes, koekjes, 
speculaas, wafels en popcorn. Andere 
leerlingen zorgden ervoor dat al dit lekkers mooi en vrolijk verpakt werd. Ook 
zagen we heel mooie boodschapjes aan de verpakkingen.  
Naast deze leuke activiteiten vonden we het ook zinvol om met de leerlingen 
even stil te staan bij de kinderen die het moeilijk hebben. Tevens werd het doel 
van de actie toegelicht. 
 
Als afsluiting vond op donderdagnamiddag een slotfeest plaats op de 
speelplaats waarop alle collega’s, leerlingen, ouders en grootouders… 
uitgenodigd werden. Veel kinderen hadden hun best gedaan om rode kleren of 
accessoires te dragen. Ook zagen we heel wat ‘rode neuzen’! De hele school 
kleurde ‘rood’ hetgeen een warm gevoel uitstraalde! 
Tijdens dit slotfeest werden de ongeveer 500 zakjes lekkernijen verkocht aan 
een leuk versierde stand en aan een voordelig prijsje. Op een half uurtje was 
reeds alles uitverkocht!  
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Dankzij de hulp en inzet van iedereen heeft onze school het schitterende 
bedrag van 1 100 euro aan ‘Rode Neuzen Dag’ kunnen schenken!! Een super 
resultaat! 
Vandaar dat we iedereen nogmaals hartelijk willen danken voor de inzet om 
van onze Rode Neuzen Actie een groot succes te maken! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ontbijtbuffet met wandeling 
 
Op zondag 21 oktober nam ik voor de eerste keer deel aan het ontbijtbuffet in 
onze school dat georganiseerd werd door het oudercomité. 
 
Rond 9 uur ging ik samen met mijn papa, broer en moeke naar school. Mijn 
mama is lid van het oudercomité en zij was al veel vroeger daar om te helpen. 
Toen we in de polyvalente ruimte aankwamen, viel de drukte nog mee. We 
namen plaats aan een tafel dichtbij het buffet. De tafels waren mooi gedekt en 
versierd met bloemetjes. 
 
Vervolgens konden we genieten van een uitgebreid ontbijt! Amai, er was heel 
veel keuze om te eten en te drinken: broodjes, croissants, sandwiches, brood, 
veel soorten beleg, chocoladebroodjes, eitjes, pannenkoeken, ontbijtgranen, 
vers fruit, yoghurt, melk, chocomelk, koffie, thee …  
 
Ik koos cornflakes, een pistolet met hesp, een croissant, warme chocomelk en 
vers fruit. Mijn broer nam pannenkoeken met kindersuiker.  
Het eten smaakte allemaal heel lekker!! 
 
Na dit heerlijke ontbijt gingen we ook nog wandelen in de mooie omgeving van 
de school. Mijn mama, papa en broer maakten de wandeling van 2 km. Mijn 
moeke en ik kozen de 4 km. Dat was heel leuk, want onderweg moest je 
tekeningen van de Fabeltjeskrant zoeken waarop letters stonden. Deze 
moesten we op een kaartje invullen. Uiteindelijk 
moesten we de zin ‘Hallo, meneer de uil’ krijgen. Als 
beloning kreeg ik een magneet waarop een diertje 
stond. Ik had mijn lievelingsdier gekozen: een paard. 
Deze hangt nu thuis bij mijn verzameling op de 
magnetische verwarming. 
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Ik vond het een heel lekkere en fijne voormiddag! 
van Lotte uit de klas van meester Filip (BA11) 
 

 
 

 
 
Berkdag 
 
Op donderdag 20 september vond traditiegetrouw in onze school een 
BERKdag plaats. Voor de derde keer organiseerden de turnleerkrachten 
samen met het muzisch team talrijke gevarieerde activiteiten. Deze dag had 
als doel dat leerlingen en leerkrachten elkaar nog beter leerden kennen bij het 
begin van het nieuwe schooljaar. Dit jaar stond de BERKdag volledig in het 
teken van het jaarthema ‘Recycleren’. 
 

 
 
De dag startte voor iedereen met een gezond ontbijt. Zo kreeg elk kind meer 
dan voldoende energie om deze leuke dag tegemoet te gaan.  
 
Na het ontbijt volgden drie groepsactiviteiten. Met ingezamelde dopjes van 
wegwerpflesjes knutselden de leerlingen mooie kunstwerken op een canvas.  
 
Om de aandacht te vestigen op de vervuilde oceanen, liepen de kinderen een 
plogging. Dat is een jogging waarbij er afval verzameld wordt. In dit geval was 
dat een zwembad gevuld met plastieken bekertjes. Ook liepen de kinderen op 
plaatsen in de school die op andere dagen niet of minder toegankelijk zijn: het 
secretariaat, het lokaal van de directeur, de gangen…  
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Een andere leuke activiteit bevorderde het groepsgevoel in elke klas. Tijdens 
een teambuilding leerden de klasgenoten vertrouwen op elkaar om opdrachten 
samen op te lossen. De dag eindigde met een gezamenlijk afsluitmoment waar 
het muzisch team het thema ‘Recycleren’ nog even extra in de verf zette.  
Onder begeleiding van meester Pieter met zijn gitaar en meester Manu werd 
er nog gezongen. 
Tot slot kregen alle kinderen en leerkrachten een vriendschapsbandje met als 
leuze ‘School De Berk – SAMEN STERK’! 
 
  
Schaatspret! 
 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan de 
leerlingen van type basisaanbod net 
voor en na de kerstvakantie 
schaatsen in plaats van zwemmen. 
Voor velen, zeker de jongsten, is dit 
een spannende belevenis! 
Maar met de hulp van de 
turnleerkrachten, kinesisten en 
klastitularissen durfde elk kind zich op 
het gladde ijs te wagen. Zoals jullie op 
de foto’s kunnen zien, genoten de 
leerlingen en leerkrachten van het 
samen schaatsen en kwamen ze alvast in een gezellige kerststemming!  
Door velen wordt al uitgekeken naar de schaatsbeurt van januari! 
 
 

Het fietsproject 
 
Tijdens de technieklessen van september, oktober en november was er voor 
de structuurklas een 'fietsproject'. 
We mochten een oude fiets uit 1946 demonteren, de kapotte onderdelen 
herstellen, alles netjes oppoetsen en de fiets terug in mekaar steken. De fiets 
is van Meneer Gilmont, schoonvader van juf Inge.  
Hij heeft die vroeger nog gekregen voor zijn plechtige communie. Het merk 
van de fiets is "Prince de Liège". Het fietsframe afschuren en opnieuw lakken 
was "not done". De oude patin moest behouden blijven. Alles is origineel 
gebleven, behalve het achterlichtje; daar stond een moderner lampje dat we 
vervangen hebben door één uit die periode.  
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We hebben samen met meester Eric heel wat technische problemen moeten 
oplossen: vastzittende, verroeste bouten en moeren losmaken, vuil en roest 
verwijderen, ontvetten van de onderdelen en opnieuw lakken van kleine delen, 
de remmen en kabels vernieuwen, nieuwe banden opleggen, … Leuk weetje: 
op de bovenste framebuis zitten twee kleine deuken. Meneer Gilmont had 
vroeger een eigen zaak en hij vervoerde de gasflessen met zijn fiets op die 
bovenbuis. De druk op de buis veroorzaakte de 2 deuken. 
Meneer Gilmont heeft jarenlang met deze fiets van Hasselt naar St.-Truiden 
gereden.  De fiets zal een ereplaats krijgen tegen de muur in de 
techniekklas. Wat een tof project! 
De leerlingen van BAS1. 
voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na 
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Theater Propop op school 
 
Op dinsdag 6 november mochten de 
kleuters, enkele klassen lager type 2, 
leerlingen van Ter Heide en van het 
Trapke  genieten van een prachtige 
theatervoorstelling “Het waait”. 
 
Wij laten jullie even mee beleven en genieten : 
“Via een tunnel met lichtjes mogen de kinderen gaan zitten op een zacht tapijt. 
Boven hun hoofd drijven wolken en waaien er bomen.  Na een tijdje begint een 
hoop kussens te bewegen op zachte pianomuziek en neemt de vorm aan van 
een grote slak die rustig beweegt.  Uit de slak komen twee grote konijnen  die 
lustig rondspringen.  
De konijnen kijken mee naar een poppenkastje dat langzaam opengaat.  
De kinderen zitten midden tussen de personages en kunnen mee bewegen 
met de konijnen als ze willen.” 
 
Het was een bijzondere ervaring let als thema ‘waaien’.   
Op vele verschillende manieren werden we geprikkeld en werden we erbij 
betrokken. 
Iedereen heeft er op zijn of haar manier erg van genoten ! 
Ook de leerkrachten keken vol bewondering toe !!!! 
Dank je wel voor deze mooie voorstelling Propop !!! 
  

   
Danslabo kleuters  type 9 Klas Sandy en Sabine 
 
Dansen is leuk, samen dansen is leuker! 
Daarom gaan de twee type 9 kleuterklasjes elke donderdag samen danslabo 
doen! 
Een half uurtje bewegen op muziek, gaat dan ook supergoed! 
Met behulp van vaste rituelen en duidelijke picto’s genieten onze kleuters van 
het samen bewegen op muziek! 
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Confituur maken voor Levensloop 
 
Net zoals de voorbije jaren neemt onze school ook in 2019 deel aan 
Levensloop Hasselt. 
Om wat extra centjes in te zamelen hebben de kinderen uit de klas van juf 
Melina  in oktober zelf confituur gemaakt en verkocht.  De pruimen- en 
aardbeienconfituur was al snel uitverkocht en heeft € 86 opgebracht. 
Wie graag met ons team wilt meewandelen in het weekend van 18 en 19 mei, 
kan zich via de website van Levensloop inschrijven. 
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Snoezelen 
 
Op vrijdag 9 november zijn de kinderen van de klas juf Evi, juf Melina, juf Joke 
en juf Els gaan snoezelen in Sint Oda. 
De kinderen hebben kunnen genieten van de muziekkamer, de 
bewegingsruimte, het luchtkussen met het ballenbad en de rustige 
snoezelruimte.  Aan de vele lachende gezichtjes te zien, was het een 
geslaagde uistap. 
In mei keren we nog een keertje terug. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Meer speelplezier op onze speelplaats dankzij de Lions Club Hasselt 
 
De Lions Club Hasselt steunde onze school met maar liefst 
15.000 euro om onze speelplaats van meer spelmateriaal te 
voorzien. Dankzij hun steun konden we voetbaldoelen, grote 
bouwblokken, picknicktafels, zandtafels en krijtborden aankopen. 
We plaatsten een mooie muurschildering en brachten wat kleur 
aan op de speelplaats. Kijk maar naar onze mooie potloden. Als 
laatste kochten we een podium aan en werd de grote speelplaats voorzien van 
een heuse muziekinstallatie. Na de kerstvakantie zullen we de danshoek 
openen! Dansen geblazen tijdens de speeltijd! 
 
Bedankt Lions! Jullie zijn super! 
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AGENDA 

 
 
 
Tweede trimester 
 
 
Pedagogische studiedag:  woensdag 6 februari 2019 
 
Krokusvakantie:  maandag 4 maart 2019 t.e.m. zondag 10 maart 2019 
 
Kienavond:   vrijdag 22 maart 2019 (Kermeta Kermt) 
 
Oudercontact:   donderdag 4 april 2019  
 
Paasvakantie:   maandag 8 april 2019 t.e.m. paasmaandag 22 april 2019 
 
 
Derde trimester 
 
Feest van de arbeid:  woensdag 1 mei 2019 
 
Lokale verlofdag:  vrijdag 17 mei 2019  
 
O.H.Hemelvaartdag:  donderdag 30 mei 2019 
Brugdag:   vrijdag 31 mei 2019 
 
Pinkstermaandag:  maandag 10 juni 2019 
 
Schoolfeest:   zondag 16 juni 2019  
 
Oudercontact:   dinsdag 25 juni 2019 
 
Einde van het schooljaar: vrijdag 28 juni om 12.00 uur  

 
 


