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Woordje van de directeur 

Met de kracht van het enthousiasme kan men bergen werk verzetten en het maakt mij 

gelukkig om zoveel enthousiasme dagelijks bij collega’s en bij leerlingen te zien. Van de 

vele spontane acties, van de geplande activiteiten evenals van het dagelijkse werk 

word ik enthousiast en hopelijk ervaart u dat ook bij het lezen van dit infoboekje, voor 

de eerste keer in kleur. Toch gaf een grote meerderheid van de collega’s een duidelijk 

signaal dat de werkdruk te hoog wordt door twee weken geleden te staken. 

Enthousiasme en veel inzet zijn immers onvoldoende om goed onderwijs te leveren. Er 

zijn meer middelen, waardering, ondersteuning en mensen nodig om dit samen waar 

te maken. Enerzijds wil iedereen die met het onderwijs begaan is, aangeven dat onze 

mooie job steeds moeilijker wordt maar anderzijds willen wij ook duidelijk maken dat 

onze kinderen beter verdienen! Hopelijk kunnen wij ook rekenen op jullie steun.  

Deze tweede trimester is alweer omgevlogen maar het nieuwe jaar begon echter niet 

zo goed voor onze school toen we het overlijden van juf Sylvie vernamen. Zij was een 

zeer gedreven knutseljuf op onze school maar was kansloos in haar strijd tegen kanker. 

Wij leven mee met haar familie en proberen haar blijvend te herinneren. Op de 

volgende pagina vind je een herdenkingstekst en blikken we dankbaar terug.      

Daar is de lente, daar is de zon en daar is de welverdiende paasvakantie al! Het 

schooljaar is al goed gevorderd en hopelijk uw kind ook. Met veel voldoening, het 

nodige enthousiasme (alweer) en een grote tevredenheid kijk ik als directeur toch ook 

terug op deze periode. In dit infoboekje proberen wij jullie te informeren over de vele 

activiteiten van januari tot april en blikken wij al vooruit naar het einde van het 

schooljaar, in het bijzonder naar ons schoolfeest op zondag 16 juni. Zo een krantje en 

ook een schoolfeest komt tot stand door de extra inzet van vele collega’s maar ook 

elke activiteit is het resultaat van teamwork! Samen maken wij school en met een 

sterk team zorgen wij nog steeds voor kwaliteitsvol onderwijs.  

Sinds het M-decreet is ons leerlingenaantal opnieuw gestegen en de bijna alle ouders 

van de bijna tachtig nieuwe leerlingen beseffen dat hun keuze juist was en tonen hun 

waardering en tevredenheid: ook zij zien het goede werk, de vermindering van hun 

bezorgdheid, de mooie vorderingen van hun kind en de soms onverhoopte resultaten. 

Natuurlijk zijn er ook werkpunten maar soms zien we eerder een kleine wolk in plaats 

van de schitterende zon. Het positieve zien en het goede waarderen, is niet meer zo 

vanzelfsprekend.  Daarom wil ik bij deze nogmaals mijn oprechte waardering 

uitspreken over mijn collega’s. Hopelijk mogen de leerkrachten en therapeuten ook uw 

tevredenheid aanhoren.  

Veel leesplezier. 

Luc Piccard, een enthousiaste directeur. 
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In memoriam Sylvie Vanheusden 
 
Op 15 januari vernamen wij het droevige nieuws dat onze collega Sylvia 
Vanheusden veel te jong (52 jaar) was overleden. Na een lange strijd tegen een 
slepende ziekte is zij gestorven. Juf Sylvie was niet alleen een zeer gewaardeerde 
collega maar ook een fantastische vrouw. Wij leven mee met haar man Wilfried, 
haar twee kinderen en met iedereen die haar goed kende! 
Ook al wist iedereen dat haar einde naderde, het bericht kwam bij onze collega’s 
heel hard aan... De laatste jaren was juf Sylvie niet meer aan het werk in De Berk 
ook al wou zij zo graag terugkomen om les te geven. Zij was meer dan 20 jaren 
lang een super enthousiaste knutseljuf, een gedreven collega met veel 
engagement, een zeer gezellige vrouw met een groot hart, een voorbeeld voor 
velen en nu een groot verlies voor onze school. 
 
We gaan haar zo hard missen! Ook en vooral omdat deze juffrouw ook iets 
betekend heeft, niet allen voor haar man en haar kinderen, maar ook voor haar 
collega’s, voor de leerlingen en voor onze school, omdat zij een bijzondere vrouw 
en een buitengewoon collega was. Zij heeft haar stempel kunnen zetten.  
 
Ze stond ook heel kort bij de mensen; letterlijk en figuurlijk. Bij een gesprekje 
nam Sylvie je bij de hand of bij je arm; ze stond letterlijk dichtbij de mensen; vlot, 
sympathiek, begripvol, grappig en ook anderen doen lachen. En altijd zo 
opgewekt en enthousiast: zelfs van haar voicemail-bericht werd je al vrolijk. 
 
En ze stond dichtbij de kinderen; bekommerd, bezorgd, zorgzaam en met een 
groot hart. Zij was speciaal en bijzonder maar ze liet de kinderen zich ook goed 
en speciaal en bijzonder voelen. “Ieder heeft zijn talent”, wist zij te vertellen en 
die inspiratie bracht ze over op haar collega’s: “Iedereen is belangrijk op zijn of 
haar manier!” Dat is een les van haar die we nooit mogen vergeten. 
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Als knutseljuf heeft ze trouwens van haar hobby ook haar beroep kunnen maken 
en ze zag het steeds als een uitdaging om telkens opnieuw creatieve en nieuwe 
ideetjes uit te werken; want ze gaf heel graag les; en ze miste ook dat lesgeven; 
tussen de kinderen en samen met haar collega’s. Haar ziekte liet het echter niet 
meer toe om te werken maar toen ik in juni nog op bezoek was, vroeg ze toch 
nog of ze op 1 september terug halftijds zou kunnen werken want ze voelde zich 
terug beter…  En wou toch zo graag terug herbeginnen. 
 
Dat ze ook echt iets heeft betekend voor heel veel leerlingen van De Berk, dat 
merkte je ook aan de berichten op facebook van de oud-leerlingen; heel mooi 
om te lezen welke herinneringen ze achterlaat; er is niet alleen te merken dat het 
niveau van spelling van onze oud-leerlingen nog voor verbetering vatbaar is 
maar dat zij onze kinderen gemotiveerd heeft om te tekenen, om hun talent te 
volgen, om hun eigen weg te zoeken en om creatief te zijn. Mooi en ontroerend! 
Ook haar strijdlust, doorzettingsvermogen, haar geloof en hoop op beterschap 
was echt bijzonderenswaardig! Onvoorstelbaar hoe graag ze nog wou leven, de 
goesting die Sylvie bleef uitstralen en hoe ze bleef genieten van het leven 
ondanks al die tegenslagen. Een belangrijke levensles die zij in daden omzette en 
waarmee ze ook anderen kon motiveren en de dingen kon relativeren. 
 
 Af en toe stuurde ze een mail naar alle personeelsleden; enerzijds een update 
van haar gezondsheidstoestand maar telkens ook een levensles: niet klagen en 
zagen, geniet van de kleine dingen, wees dankbaar, ga ervoor, geniet ervan, 
steun elkaar,… Ik ben er zeker van dat die mails niet alleen mij maar ook veel 
andere mensen hebben gemotiveerd. Ze heeft dus ook de leerlingen en onze 
leerkrachten zich beter doen voelen en ze heeft onze school beter gemaakt; en 
daarvoor zijn we haar blijvend dankbaar.  
 
Onze dankbaarheid hebben we begin oktober kunnen tonen op haar 
pensioenfeest: want door haar ziekte was ze vervroegd op pensioen gesteld en 
ze wou zoals elke gepensioneerde haar afscheidfeest: een heel speciaal en 
bijzonder moment waar ze echt van genoten heeft. Heel bijzonder dat wij dat 
nog hebben mogen organiseren want volgens de dokters was haar tijd toen al 
verstreken...  
 
Op die viering drukte zij ook haar stille wens uit om nog een tentoonstelling van 
haar werken te organiseren; ik stelde onze school ter beschikking maar ze wilde 
een echte tentoonstellingsruimte… En ik mag fier zijn dat alle collega’s dadelijk 
het nodige geld bijeen legden om die sjieke expositieruimte af te huren in het 
centrum van Hasselt en wat een prachtig weekend werd het voor haar. 
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Sylvie was een bijzonder persoon, met de nadruk op BIJ: de bezige bij, steeds in 
de weer en werkzaam; en op het einde van het schooljaar gaf zij elke 
schoolverlater die naar het middelbaar ging een klein cadeautje; een bijtje met 
een tekstje erbij. Er ligt zo een exemplaar nog steeds op mijn bureau; zelf heb ik 
er nooit eentje gehad maar er lag er nog eentje van de vorige directeur en de 
tekst geldt nu ook voor haar: “Jij bent een bijzonder persoon! Daarom hoorde jij 
bij onze school! Jij leerde van mij en ik van jou! Blijf jezelf ook na De Berk.” 
Honderden bijen heeft ze zo weggegeven… En omdat ze zo bijzonder was, 
hebben we die BIJ ook als symbool gekozen om haar te herdenken.  
Onze muzische leerkrachten maakten een mooi schilderij en heel veel kinderen 
hebben met hun vinger een afdruk met gele verf op dit schilderij achtergelaten 
en de creatieve knutseljuffen hebben er een bijtje van gemaakt. Hopelijk krijgt 
dit schilderij een mooi plaatsje bij haar thuis zoals onze school een tweede thuis 
was voor Sylvia. 
Afscheid nemen van een bijzonder goed mens, een fantastische vrouw, een zeer 
gewaardeerde juffrouw die zoveel betekend heeft, is moeilijk en zwaar.  Wij gaan 
je zo hard missen, Sylvie, maar we gaan je ook blijven herinneren en vooral eren 
en goed in ere houden door te doen wat jij zelf zo goed zou blijven doen want jij 
was heel bijzonder! 
Met stille groeten en in diepe rouw. 
In naam van ons Berk-team, 
Luc Piccard 
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Klas 2L11  
 
In onze klas zitten 9 jongens en meisjes.  
We maken samen veel plezier, maar kunnen ook heel hard 
werken.  
In onze klas kijken we regelmatig naar Karrewiet.  
Dit vinden we heel leuk.  
We kijken samen naar het journaal en moeten dus ook goed luisteren.  
Daarna bespreken we  wat we gezien hebben.  
Soms zien we grappige, leuke dingen, maar regelmatig is er ook droevig nieuws.  
We spraken over zeehonden, carnaval, staking, overstromingen,…  
We geven ook telkens onze mening over het nieuws.  
Zo was iedereen van de klas het ermee eens dat wapens verboden moeten 
worden.  
  
Luca, Mano, Mohammed, Betha, Idriss, Jennifer, Liza, Sheliza, Mohamed en juf 
Inge  

 
 
 
Bosklassen type 2 
 
Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 maart gingen er 4 klassen uit de afdeling 
type 2 op bosklassen naar Home Fabiola te Maasmechelen. 
Op maandag vertrokken de klassen van meester Pieter en juf Evi, zij bleven tot 
en met woensdagmiddag. Daarna was het de beurt aan de leerlingen van juf 
Joke en juf Melina, zij bleven tot en met vrijdagmiddag. 
Voor sommige leerlingen was het de eerste ervaring met bosklassen, ja … zelfs 
de eerste keer dat ze ergens bleven slapen! Spannend hé! 
De kinderen hebben het echter supergoed gedaan en ze genoten met volle 
teugen van de natuur, de activiteiten, het lekkere eten en het knusse bedje! 
Op het programma stond o.a. wandelen op de hei, speeltuin, sporthal, 
lampjestocht, tiktak, bimmen, go karten ….. maar de topper was het dagelijks 
zwemmen!!! 
Bedankt aan iedereen die erbij was voor de leuke dagen, de fijne sfeer en de 
mooie herinneringen! 
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9KO1 Klas Sabine naar de boerderij Sonnisheide in Houthalen – Helchteren 
 

Kijken naar de koeien en kalfjes en zoveel schapen en lammetjes! 
Wat hebben wij veel gezien,dat waren er echt veel meer dan tien! 
In het stro spelen en de dieren eten geven,er viel heel wat te beleven!! 
Onze kleuters waren niet bang,maar stoer!Sommige kleuters waren dan  
ook een echte boerin of boer! 
Wat genoten onze kleuters van deze boerderij, ze waren allemaal  
reuzeblij!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Grootouderfeest type 2 school De Berk  

 
Op woensdag 27 en donderdag 28 februari liep de polyvalente zaal van school 
‘De Berk’ goed vol met enthousiaste (groot)ouders.  
Dolfje, een doodgewone jongen vierde immers zijn 7de verjaardag. Maar bij volle 
maan gebeurde er iets vreemd …. hij veranderde in ‘Dolfje Weerwolfje’. Als wolf 
nam hij de grootouders en kinderen mee op pad  en samen beleefden ze de 
vreemdste avonturen. Zelfs buurvrouw ‘Krijtjes’ was naar het einde toe laaiend 
enthousiast. 
Een heuse nachtparty sloot het feest af en toen …. werd Dolfje weer een gewone 
jongen. Wat een avontuur!!! 
Met een drankje, een hapje en een gezellige babbel werd de voorstelling telkens 
afgesloten.  
Het waren 2 superleuke dagen.  
Dank aan de (groot)ouders voor de talrijke opkomst en een dikke proficiat aan 
alle kinderen, juffen en meesters! 
En elke keer als het volle maan wordt, denken we weer even terug aan Dolfje! 
Groehoehoehoehoehoetjes! 
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Naar Pretland met kleuters (T2 en T9) en EMB 
 
Vrijdag 1 maart brachten onze kleuters en de leerlingen van EMB in de 
namiddag  een bezoek aan Pretland, dit is een grote binnenspeeltuin in Hasselt. 
Onze kinderen konden er naar hartenlust zich uitleven op het klim- en 
klauterparcours, de glijbanen, het ballenbad, de springkastelen, de trapauto’s, 
de reuzenblokken  … kortom het was echt genieten! 
 
Na een korte tussenstop met een koekje en drankje ging de pret gewoon door 
…. tot het tijd werd om aan de krokusvakantie te beginnen. 
Moe, maar wel heel voldaan, trokken we richting mama en papa! 
Wat was dat een leuke namiddag! 
Bedankt school en oudercomité voor de bijdrage in de kosten! 
 
Volgend jaar willen we zeker teruggaan! ☺ 
  

 
 
Theatervoorstelling ‘Meneer Beer en de Woeste Wolven’ 
 

Op donderdag 17 januari konden 
de kinderen van juffrouw Sarah 
tijdens de voormiddag genieten 
van een heus muzikaal bosfestijn.  

We vertrokken al vroeg met de 
bus naar het cultureel centrum 
van Houthalen. Al snel doken we 
mee met Meneer Beer het bos in 
waar Woeste Wolven de muzikale 

plak zwaaiden, Staf de Uil een oogje in het zeil hield en Eddy De Vos uren kon 
praten over koetjes en kalfjes.  

Het was een muzikale voorstelling voor alle kleine durvers en grote 
berenvrienden.  

Kortom een ontzettend leuke voorstelling voor alle kinderen.  

Juf Sarah (BA05) 



9                         

Workshop ‘haren verzorgen en stijlen’  

 
Op dinsdag 26 februari namen wij met 3 
klassen deel aan een workshop ‘haren 
verzorgen en stijlen’ in onze school. Deze 
workshop werd gegeven door Jacqueline, 
de mama van een oud-leerling van onze 
school samen met enkele cursisten van 
school Syntra Hasselt. 
 

 
Eerst kregen we een algemene uitleg over het 
beroep ‘kapper’: welke materialen gebruiken 
ze, hoe moet je je haren verzorgen…  
 
Daarna werden we 
in kleine groepjes 
verdeeld en werd 
gestart met de 

workshops. Ieder groepje werd begeleid door een 
cursist.  
 
De meisjes leerden vlechten, staarten maken en dotjes 
maken op oefenhoofden. De jongens leerden gel 
aanbrengen in de haren, een baard verzorgen en een 
techniek om scheerschuim aan te brengen. Dit vonden 
we allemaal super leuk doordat we alles zelf mochten 
uitproberen! 
 

 
 
Tenslotte mochten we onze eigen haren laten stijlen! 
Zo zagen we er tip top uit om na deze boeiende 
namiddag weer naar huis te gaan! 
 
De leerlingen van meester Erik (BA18), meester Wim 
(BA21) en meester Marc (BA22) 
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Bezoek aan middelbare school Campus Hast 

Op donderdag 14 maart brachten de 
schoolverlaters van type basisaanbod een 
bezoek aan de middelbare school Hast.  

Toen we aankwamen, werden we leuk 
verwelkomd en kregen we een zakje waarin 
allerlei spulletjes zaten. Daarna werd de planning 
overlopen.  

In de voormiddag mochten we kiezen uit 6 
workshops. De workshops waren bedoeld om te 
kijken welke studierichting je zou willen volgen in 
het middelbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was het middagpauze.  

Vervolgens gingen we naar de turnzaal en mochten we netballen of dansen. 
Aansluitend kregen we een rondleiding door de klaslokalen. Na de rondleiding 
mochten we nog 2 workshops kiezen van de 6.  

Jammer genoeg was deze leuke dag voor ons te snel voorbij! We kijken er al 
naar uit om volgend schooljaar naar het middelbaar te gaan! 

  

De klassen van meester Wim (BA21) en meester Marc (BA22) 
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De bibtruck 

 
Eén keer per maand zien we hem ’s 
morgens al van ver staan wanneer we 
onze school naderen: de bibtruck!  
De bibtruck is een mobiele bibliotheek 
waardoor de bibliotheek zelf naar onze 
school kan komen. Dit is heel praktisch, 
want daardoor moeten we zelf de 
verplaatsing naar de bibliotheek niet 
maken. 
 
 
Net zoals wij, krijgen alle andere klassen 
maandelijks de gelegenheid om op de 
bibtruck te stappen en op die manier zelf 
boeken te kiezen. Hij parkeert steeds een 
hele maandag aan onze schoolpoort. 
 
 

 
 

 
In de bibtruck staan de begeleiders Bart en Annelies 
steeds enthousiast klaar om ons te ontvangen.  
Bij het binnenkomen moeten we eerst onze 
uitgeleende boeken inleveren in een boekenrek dat 
hier speciaal voor voorzien is. 
 
Daarna mag iedere leerling maximum drie boeken 
uitkiezen. Naast een verhalenboek mogen we ook een 
stripverhaal en informatief boek kiezen. In onze 
klassen zijn de stripverhalen van ‘Game Over’ en ‘FC 
De Kampioenen’ heel populair. Ook boeken over 
dieren en over vroeger vallen erg in de smaak! 
 

Bart en Annelies helpen ons ook met het kiezen van boeken volgens onze 
interesse en moeilijkheidsgraad. 
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Wanneer we onze boeken gekozen 
hebben, mogen we ze zelf scannen! Dat is 
leuk!  Onze juf of meester krijgt nadien 
een briefje met een overzicht van alle 
boeken die onze klas uitleent. 
 
Wanneer we de bibtruck verlaten, danken 
we Bart en Annelies en kijken we er al 
naar uit om in de klas en thuis met de 
neus in de boeken te zitten… 
 
De leerlingen van meester Filip (BA11) en juf Ingrid (BA16) 
 
 
Complimentendag 
 
Ieder jaar vindt op 1 maart ‘Nationale 
Complimentendag’ plaats. Dat is de dag waarop 
iedereen elkaar eens eerlijke complimentjes mag 
geven. Als school wilden we dit jaar deze dag eens 
extra in de verf zetten, want zeg nu zelf, wie krijgt 
niet graag eens een complimentje, een dikke duim 
of een extra schouderklopje? Een compliment is 
bovendien gratis, het effect onbetaalbaar… 
In iedere klas mochten de leerlingen op gekleurde 
post-its complimentjes schrijven voor 
klasgenoten, leerlingen uit andere klassen, 
leerkrachten en ook de directeur. Er werd voor 
gezorgd dat iedere leerling in de bloemetjes werd gezet!  
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In de benedengang van het hoofdgebouw hingen papieren figuren zoals een 
hart, een maan, een duim, een bloem… waarop telkens de naam van een 
leerkracht geschreven stond. Op deze figuren werden de post-its per klas 
gekleefd en ontstond er een kleurrijke ‘complimentengang’ waardoor de klassen 
die dag allemaal konden wandelen!  
Niet alleen binnen, maar ook op de speelplaats konden de leerlingen onder 
begeleiding van meester Bert complimentjes voor anderen schrijven. Deze 
werden op een echte complimentenzuil bevestigd! 
Zoals jullie op de foto’s kunnen zien, was het helemaal niet moeilijk om 
complimentjes aan iemand anders te geven! We zagen dan ook veel extra blije 
en tevreden gezichten! 
Dus… maak regelmatig eens ‘een momentje voor een complimentje’! 
 
Integratieproject type 2 – type basisaanbod 
 
Op donderdag 21 maart hebben de oriënteringsklassen 
van type basisaanbod een rondleiding gekregen in de 
type 2- afdeling van onze school. 
Eerst kregen we een algemene uitleg over de werking 
van de lagere school van type 2 en de kleuters. Na de 
speeltijd werden we in groepjes verdeeld van 2 of 3 
leerlingen en gingen we zelf aan de slag in een klas. 
Sommigen mochten helpen koken, anderen speelden 
met de kleutertjes en nog anderen hielpen met 
werkmomenten in de klas. In de namiddag kregen we in 
groepjes uitleg over “pecs”, “smog”, “hond in de klas“ en “snoezelen”. Zo kregen 
we een kijk op de aanpak binnen ons type 2- onderwijs. Wij vonden het een fijne 
en leerrijke dag! Graag willen we alle leden van type 2 bedanken voor de 
hartelijke ontvangst. 
De leerlingen van meester Erik (BA18), meester Wim (BA21) en meester Marc 
(BA22) 
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ICO - week ‘Griekenland’ 
 
Van 11 tot 15 februari vond naar jaarlijkse gewoonte onze interculturele week 
plaats.  
We maakten kennis met de gewoontes en cultuur van een ander land. 
Gedurende de hele week werden er talloze activiteiten georganiseerd die 
verband hielden met het oude en hedendaagse Griekenland.  
De week begon met een gezamenlijk introductiemoment waarin de kinderen 
ondergedompeld werden in de Griekse sfeer! Typische Griekse gebruiken, 
kleding, woorden, muziek en dans kwamen aan bod.  
In de gangen van de school kon je dagelijks de heerlijke geuren opsnuiven van 
verschillende lekkere Griekse gerechten zoals keftedes, souvlaki’s en tzatziki. 
Heel wat vrienden, ouders en grootouders van leerlingen, maar ook van 
leerkrachten hadden zich geëngageerd om deze lekkernijen samen met de 
kinderen te komen bereiden. Enkele klassen brachten zelfs een bezoek aan een 
Grieks restaurant, een Griekse winkel en de Grieks-orthodoxe kerk. 
De turnleerkrachten organiseerden een heus Olympisch 5-kamp. Verschillende 
disciplines kwamen aan bod: worstelen, kogelstoten, sprinten en de marathon.  
Maar ook de vele dansliefhebbers werden niet vergeten. Juf Caroline en juf 
Luigia leerden veel kinderen een mooi Grieks dansje aan. Natuurlijk kon de 
sirtaki niet ontbreken. 
Deze week werd er ook veel gelachen! Tijdens de animatiefilm ‘Hercules’, die 
zich in het oude Griekenland afspeelt, konden de kinderen genieten van het 
verhaal van Hercules en de Griekse goden. 
De week werd afgesloten met een heuse Griekse talentenshow waarin de 
leerlingen zelf mochten optreden. Ook Griekse muzikanten en danseressen 
zorgden voor de nodige ambiance! 
Een bijzondere dank voor deze prachtige week was er voor de juffen Luigia, 
Caroline, Hilde, Natasja en meester Geoffroy die ervoor zorgden dat de kinderen 
konden en mochten genieten van deze leerrijke en supertoffe week! 
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Kienavond 
 
Naar jaarlijkse traditie vond op vrijdag 22 maart onze jaarlijkse kienavond plaats 
in zaal Kermeta te Kermt-Hasselt. 
Veel kinderen hadden op voorhand flink hun best gedaan om steun- en 
kienkaarten te verkopen. 

 
In de zaal heerste er weer een gezellige en 
spannende sfeer! 
Talloze mooie prijzen kregen een nieuwe eigenaar 
nadat één of twee rijtjes of een volle kaart voor een 
‘kien’ zorgden. De hoofdprijzen waren naar jaarlijkse 
gewoonte een mooie dames- en herenfiets. 
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Ook dit jaar werden er tijdens de pauze weer veel lotjes verkocht om kans te 
maken op een van de vele mooie tombolaprijzen. 
 
Onze meesters en juffen zorgden ervoor dat de avond voor en achter de 
schermen in goede banen geleid werd.  
 
Via deze weg willen we toch nog eens uitdrukkelijk iedereen bedanken die op 
zijn of haar manier een steentje bijgedragen heeft om er weer een mooie avond 
van te maken! 
 
Tevens willen we jullie alvast uitnodigen op de kienavond van volgend schooljaar 
op  
vrijdag 20 maart 2020.  
We hopen uiteraard weer velen van jullie die avond terug te zien! 
 
Onze beste verkopers:  

1) Reynders Hanne (192 kaarten!) 
2) Reynders Jasper 
3) Van Rompaey Manoe 
4) Machiels Gilles 
5) Neven Jente 
6) Houbrechts Thibeau 
7) Jaenen Dylan 
8) De Meersman Cheliza 
9) Metten Thibo 
10)Kuypers Bart 
11) Metten Liam 
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Sneeuwpret op de speelplaats! 
 
Op woensdag 23 januari werden we ’s morgens allen verrast door een mooi 
winters sneeuwlandschap! Geniet hier van enkele sfeerbeelden van die dag in 
onze school. 
 

      
 
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Stiltewandeling voor basisaanbod 
 
Aangezien de Goede Week dit schooljaar in de paasvakantie valt, hebben we 
ervoor gekozen om dit jaar geen sobere maaltijd en bezinningsmoment in de 
school te organiseren. In de plaats hiervan maakten we per klas een 
stiltewandeling in de bosrijke omgeving van de Berk. Tijdens deze wandeling 
stonden we aan de hand tekstjes, gebedjes, vragen… even letterlijk en figuurlijk 
stil bij de woorden stilte, soberheid en samen. Nadien kregen de leerlingen de 
kans om hun ervaring op een lint te schrijven en hiermee de grote paastak op de 
speelplaats te versieren. Bij het begin van de lente ervaarden we zo ook het 
nieuwe leven in de natuur! 
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Dobby op bezoek in de klas van juf Sarah 
 
Op vrijdag 25 januari is Dobby, de hond van juffrouw Sarah, op bezoek gekomen 
in de klas. De kinderen waren razend enthousiast om Dobby te leren kennen. Ze 
waren ook rustig om de hond eerst op zijn gemak te stellen. Ze hebben hem 
mogen laten zitten, liggen en pootje geven door een snoepje in hun hand te 
houden. Daarna hebben ze nog wat vragen mogen stellen en heeft de juf 
grappige verhalen verteld. 
Het was een ontzettend leuke afsluiter van de week! 
 

 
 

Juf Sarah (BA05) 
 
Damiaanactie 

Ook dit jaar bracht een vrijwilligster van de 

Damiaanactie weer een bezoekje aan onze 

school.  Aan de hand van een 

PowerPointpresentatie kregen de oudste 

leerlingen uit type Basisaanbod extra 

informatie over de armoedeziektes lepra  

en TBC. In de campagnefilm maakten ze 

kennis met Aminat, een van de vrijwillige 

gezondheidsmedewerkers, die de TBC-

patiënten in Nigeria opspoort en probeert te 

helpen.  Maar ze zagen ook hoe de Damiaanactie Apeh, een gewezen leprapatiënt, 

hielp om schoenmaker te worden en zo voor zichzelf en zijn familie kon zorgen. 



19                         

Nadien werd er in de verschillende klassen nog 

heel wat nagepraat over Pater Damiaan en ‘zijn’ 

melaatsen.   

Hieronder kan je lezen wat de leerlingen van Juf 

Sigrid het meest is bijgebleven: 

- Wij gaan zelf naar een dokter toe wanneer we 
ziek zijn, maar in Nigeria gaat  

de gezondheidsmedewerker van deur tot deur 
om de zieken op te sporen.  

- Lepra is niet dodelijk, maar deze ziekte heeft wel ernstige gevolgen.   
Je krijgt misvormingen aan je handen, je voeten of je gezicht.   
Bij Apeh moest zelfs zijn been geamputeerd worden.  

- TBC is een dodelijke ziekte wanneer je niet de juiste medicatie krijgt.   
Ze is ook erg besmettelijk.   

- Om TBC op te sporen moet je in een potje spugen.  Je speeksel wordt daarna onderzocht. 
- Als men met een pennetje gevoelloze plekjes op de huid ontdekt, dan wijst dit op lepra. 
- Melaatsen kregen een onzichtbare stempel en werden dan naar het eiland Molokai 

gevoerd. 

- Pater Damiaan heeft er samen met de melaatsen geleefd.  Hij bouwde er huizen,  
een kerkje, een ziekenhuis en een schooltje.  Hij maakte van de hel opnieuw een fijne 
woonplaats. 

- Spijtig genoeg kreeg Pater Damiaan zelf lepra.  Vanaf toen zei hij ‘WIJ MELAATSEN’.   
- Omdat er toen nog geen medicatie bestond, is hij aan deze ziekte gestorven. 

- Gelukkig komen lepra en TBC niet in België voor. 
- Na zijn dood is Pater Damiaan eerst ‘zalig’ en later ook ‘heilig’ verklaard. 
- Wist jij dat deze bekende Vlaming en Grootste Belg familie is van Markske van  

FC De Kampioenen?  
- Je kan de Damiaanactie steunen door stiften te kopen.   

         

De leerlingen van juf Sigrid  (BA17) 

 

 

Wist-je-datjes 
Wist je…  
-dat er tijdens de maartse stormen enkele bomen in de buurt van de school zijn 
gesneuveld.     
-dat de weg naar de speeltuin daardoor versperd geraakte. 
-dat de aanleg van nieuwe busparking 
volgens de planning verloopt en dat de 
bussen begin september daar zullen staan 
zodat de veiligheid aan de schoolpoort nog 
beter wordt. 
-dat die nieuwe parking ook als extra 
speelplaats gebruikt kan worden. 
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-dat de actie voor de familie van Robriëlle (uit de klas van meester Wim) een 
succes was. Het gezin werd getroffen door een zware woningbrand en de actie 
heeft meer dan 5.000 euro opgebracht. 
-dat ook dit jaar de EMB-klassen van Melina, Joke, Els en 
Pieter op bosklassen zijn geweest. 
-dat de laatstejaars van meester Wim, Erik en Marc eind mei 
op bosklassen gaan, ook naar Home Fabiola in Maasmechelen. 
-dat onze leerkrachten en therapeuten tijdens de studiedag in 
februari een bijscholing kregen over reanimatie en EHBO bij 
(jonge) kinderen.  
-dat we ook allemaal moesten oefenen maar vooral hopen dat 
we dat nooit moeten uitvoeren. 
-dat de carnavalsoptocht een enorm succes was en dat 
de kinderen van het KIDS ook naar onze stoet kwamen 
kijken. 
-dat de papa van Elias (klas An) en de Jasper (klas 
Caroline) voor een mooie carnavalswagen had gezorgd, 
met een zeer goede geluidsinstallatie.  
-dat veel collega’s op 21 maart twee verschillende 
kousen aan hadden. Die donderdag was het 
WereldDownSyndroom-dag. 
-dat Jens van het Eén-programma Down The Road een 
oud-leerling van De Berk is. 
-dat onze jaarlijkse kienavond opnieuw een groot succes 
was en dat Hanne uit de klas van meester Marc de meeste 
kienkaarten had verkocht! 
-dat er op de stakingsdag toch 20 kinderen naar school kwamen en dat deze 
goed opgevangen werden door 25 collega’s.  
-dat meester Joerie en juffrouw Annelore er toen niet waren 
aangezien hun dochter Jenna (met de J van Joepie!) toen 
pas geboren was. Een dikke proficiat aan de fiere ouders. 
-dat juf Hilde, meester René, juf Rita en juf Brigitte hun 
laatste grootoudersfeest van type 2 mochten meemaken. 
Deze enthousiaste zestigers gaan weldra verdiend pensioen!   
-dat de ICO-week voor een Griekse sfeer op school zorgde 
en dat de leerkrachten ook in de watten werden gelegd op 
een middag. De schoonmoeder van juf Hilde zorgde immers 
voor een heerlijke Griekse schotel. 
-dat het oudercomité al bezig is met de ontbijtwandeling van volgend jaar. 
-dat we op dit moment met 384 leerlingen zijn en dat er sinds 1 september 45 
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kinderen zijn bijgekomen. 
-dat er ook nog na de paasvakantie minstens 4 nieuwe leerlingen starten. 
-dat onze kleuterafdeling Type9 vier jaren geleden gestart is met twee kindjes en 
dat we ondertussen al met 15 kleuters zijn! 
-dat je nu meer weet dan vijf minuten geleden.  
 
 
 
 
Straatnet 
 
Hallo, wij zijn de leerlingen uit de 
structuurklas. Op vrijdag 22 maart 
deden wij mee aan ‘Straatnet’.  
Dit is een grote zwerfvuilactie 
voor propere straten.  
In onze school deden veel klassen 
mee.  
Goed uitgerust met fluohesjes, 
grijpstokken en handschoenen 
ruimden we de straten rond onze 
school op. 
Wij vonden met onze klas 4 
glazen flessen, een groot stuk 
piepschuim en ook veel 
sigarettenpeuken.  
Hopelijk hebben we met deze actie als school duidelijk kunnen aangeven dat 
afval zomaar wegwerpen als zwerfvuil niet kan! 
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Onze oudervereniging: het oudercomité 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. 
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 en personeelsleden en de directeur. De ouderraad 
komt driemaal per jaar samen. Tijdens dit officieel overlegmoment worden ook 
nieuwigheden en veranderingen gemeld, besproken en goed gekeurd. 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 bekostigen, helpen bij speciale gelegenheden, organisatie van de 
Vlaamse Kermis op het schoolfeest, ...). 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.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: katrien.tips@gmail.com of annependers@hotmail.com of 
directie@deberk.be  

mailto:katrien.tips@gmail.com
mailto:annependers@hotmail.com
mailto:directie@deberk.be
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Zaalvoetbaltornooi   

Dinsdag 26 maart vertrokken de kinderen van de klas van meester Marc, 
meester Manu en juf Inge richting Kortessem.  
Het was weer tijd voor het jaarlijks zaalvoetbaltornooi.  
Iedereen keek er enorm naar uit.  
Zowel de jongens als de meisjes spanden zich de hele dag enorm in. Ze gaven 
het beste van zichzelf.  
De supporters zorgden voor heel veel sfeer.  
We zijn  ook enorm fier op de prijzen die we behaald hebben.  
De klas van meester Marc won de tweede prijs bij het strafschoppen nemen.  
29 van de 30 strafschoppen kwamen recht in het doel 
terecht. Topprestatie !  
Ook de klas van meester Manu kon er wat van. Zij stonden 
dan ook terecht op de vierde plaats.  
De kinderen van de klas van juf Inge deden ook enorm hun 
best.  
Deze jongens en meisjes behaalden de tweede plaats van 
het voetbaltornooi.  
Zij verloren dan ook geen enkele wedstrijd.  
Dikke proficiat aan al onze voetbalkampioenen !  
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Kalender  
 
Derde trimester 
 
Paasmaandag  maandag 22 april 2019 
 
Feest van de arbeid:  woensdag 1 mei 2019 
 
Communie type 2  zondag 5 mei 2019  
 
Lokale verlofdag:  vrijdag 17 mei 2019  
 
O.H.Hemelvaartdag:  donderdag 30 mei 2019 
Brugdag:   vrijdag 31 mei 2019 
 
Schoolfeest:   zondag 16 juni 2019  
 
Pinkstermaandag:  maandag 10 juni 2019 
 
Oudercontact:   dinsdag 25 juni 2019 
 
Einde van het schooljaar: vrijdag 28 juni om 12.00 uur  

 

 
 
 
 
 

Volg ons op FACEBOOK 

De BERK heeft al meer dan 1.200 volgers! 

Die vinden dat LEUK ! 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 16 JUNI 2019:  schoolfeest 2019 BERK-POP-festival 

 

Op zondag 16 juni zal de Berk in een festivalterrein worden omgedoopt want dan 

organiseren wij BERK-POP, een festival voor jong en oud. Alle kinderen zullen 

die dag optreden en we voorzien ook optredens van andere groepen. De kinderen 

kunnen naar een doe-dorp gaan om te spelen, deelnemen aan het vrij podium of 

op de kinderfuif komen dansen. Voor de ouderen zijn er nog andere optredens, 

natuurlijk ook drank- en eetstandjes en nog zoveel meer. Deze datum dus vrij 

houden! 


