TWIJGJE
Het is tijd voor
iets anders >>
Nieuwe naam voor Twijgje
<<

Het Twijgje, het schoolboekje van
Berkenboom
Heistraat,
bestaat
ondertussen al meer dan 20 jaar. Sinds
enkele jaren wordt het magazine
tweemaal per schooljaar uitgebracht, in
de kerstperiode en net voor de
zomervakantie. In het Twijgje komen
alle sympatisanten van de school meer
te weten over wat er allemaal reilt en
zeilt op Berkenboom Heistraat. Het
boekje overleefde vorig jaar zelfs de
coronacrisis met een virtuele tour door
de school als alternatief. Maar na 20
jaar is het tijd voor een nieuw jasje én
een nieuwe naam. De nieuwe
verpakking kan u nu al ontdekken,
maar op de nieuwe naam is het nog
even wachten. Heel simpel omdat hij er
gewoon nog niet is. Daarvoor doet de
school een beroep op alle leerlingen,
mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, Opinie
leerkrachten, toezichtjuffen, want zij
mogen meebepalen hoe de nieuwe
naam van het Twijgje zal klinken. <<
Binnenkort kan iedereen zijn suggestie
doorsturen dus hou de socials van de
school (Facebook, Instagram, website)
in de gaten!
School start

Het team van Berkenboom Heistraat, schooljaar 2021-2022

We dachten een coronavrij
schooljaar te beleven
>>

schooljaar boordevol energie

SAMEN ons inzetten voor het goede doel;
SAMEN op een veilige manier naar school
Het lijkt al een lang vervlogen tijd maar één
komen;
september begonnen we vol nieuwe energie aan SAMEN op sport- en bosklassen;
een spetterend schooljaar.
SAMEN met onze wieltjes over de speelplaats
racen;
We dachten een coronavrij schooljaar te beleven. SAMEN spelen op onze groene speelplaats;
De uitstappen werden gepland, we trokken naar SAMEN lachen met de Berkenbende;
<< Dit schooljaar gaan we
buiten en leerden weer volop op verplaatsing.
SAMEN overleggen met ouders;
voor verbondenheid >>
SAMEN onze handen in elkaar slaan voor
directeur Sofie en directeur Heidi
Helaas werd onze vrijheid terug ingeschroefd,
Welzijnszorg;
maar SAMEN bleven we school maken.
SAMEN lezen in de schoolbibliotheek;
<< We zullen haar missen >>
collega’s van juf Marleen
SAMEN sporten tegen elkaar, ook
Verbondenheid was nog nooit zo sterk aanwezig leerkrachten lieten hun sportieve kant zien;
op onze school.
<< Ik vond dat ze meteen
een goede indruk maakte >>
SAMEN kunnen we alles bereiken wat we
SAMEN sterk, HELDENwerk!
parallelcollega van juf Lize
willen! Daarom een dikke dankjewel voor
SAMEN werken aan een hechte klasgroep;
jullie medewerking op welke manier ook!
<< Heel blij om dit samen te
SAMEN rekenen in de rekengroepen;
kunnen doen met mijn
SAMEN zingen voor Sinterklaas en lieve Piet;
Laten we nu gaan zitten én SAMEN
dochter >>
SAMEN onze talenten ontdekken tijdens de
terugblikken op ons eerste trimester hier op
papa op Papadag
talentenweken;
onze school. Sit back and relax!
SAMEN
onze
mondmaskers
op
voor
onze
<< De eerste filmnamiddag was
eigen veiligheid;
Het Berkenboomteam
een schot in de roos >>
Beste lezer van deze krant

Els De Bruyne, voorzitter van de ouderraad

Kleuterschool
<<

De talentenweek was een succes >>
Pagina 2-6

Lagere school
<<

We vlogen er meteen in! >>
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Zorg/LO/Ouderraad
<<

Iedereen actief en sportief >>
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Juf Tina, juf Karina en juf Mireille

Starten in de peuterklas
De peuters van Berkenboom
Heistraat zijn hun
schoolloopbaan gestart in de
eendjesklas.
In september mochten er al 11
kindjes het klasje vullen met hun
lachjes (en soms traantjes). Na de
herfstvakantie kwamen er nog 7
vriendjes bij. In januari mogen er
nog 5 vriendjes het klasje voltallig
maken.
Samen met juf Tina, juf Karina en
juf Mireille zijn de peuters
begonnen aan een jaar vol nieuwe
dingen.
Naar school leren gaan, nieuwe
mensen leren kennen en veel
indrukken opdoen tijdens het
spelen en werken in de klas.

Verder leren de peuters heel wat
doorheen een dag
in de peuterklas.
‘s Morgens maken ze al
zelf hun schooltas leeg en gaan dan
samen in de kring zitten. Daar is
elke dag de klaspop ‘Eendje’ van
de partij om de dag goed te starten
met een liedje en een knuffel. Ook
een zoentje mag zeker niet
ontbreken.
Naar het toilet gaan, samen spelen
of werken, is voor de ene al wat
makkelijker dan de andere.
“Samen met de ouders proberen
we hen daar zo goed mogelijk bij te
helpen”, zegt juf Tina, “het is nu
eenmaal belangrijk dat onze
kapoenen graag naar ons klasje
komen en daar groeien.”
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“Het is belangrijk dat
kinderen zich kunnen
ontwikkelen op hun
eigen tempo.”
- Juf Tina

EERSTE
KLEUTERKLAS
Juf Liesbet, juf Linda en juf Laura

Talentenweken

Tijdens een talentenweek worden de
kleuters verdeeld over de drie eerste
kleuterklassen.
Juf Laura werkt rond muziek, juf Liesbet
rond beeldend werken en juf Linda
werkt rond spelletjes en
denkoefeningen.

December 2021

Bij juf Liesbet gaan de kinderen beeldend aan de slag. Hiermee bedoelen
we: tekenen, schilderen, werken met klei en plasticine, knippen en scheuren,
experimenteren met verschillende soorten papier, bouwen met stapelbare
vormen en experimenteren met stof, draad en touw.

Bij juf Linda spelen ze gezelschaps- en denkspelletjes. Daarbij leren ze samen
spelen, hun beurt afwachten, tellen, goed kijken naar details, dingen onthouden,
logisch en strategisch denken, hun fijne motoriek en coördinatie
ontwikkelen, hun creativiteit prikkelen, … maar ook winnen én verliezen. Het
zijn niet altijd zomaar spelletjes, ze mogen bijvoorbeeld ook stempelen en
lijmen. Wie de meeste stempeltjes heeft of prenten kon kleven is gewonnen.

Iedere dag krijgen de kleuters een
stempeltje van de klas zodat ze weten
naar welke klas of welke
juf ze mogen gaan. Tijdens die
week spelen en werken de kinderen elke
dag, iets meer dan een uur, in de andere
klas. Zo zijn er 5 weken verspreid over
het hele schooljaar.

“Kabouters,
onderwaterwereld, sterren,
verliefd zijn en beestenboel,
zijn thema’s die dit
schooljaar nog aan bod
zullen komen.”

Bij juf Laura werken de kinderen rond muziek. Ze musiceren met instrumenten,
materialen en hun stem. Ze luisteren gericht naar muziek en doen hier
bewegingen bij. Op een speelse manier ontdekken ze het ritme, de melodie, het
tempo en de dynamiek van een lied.

- Juf Liesbet
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TWEEDE
KLEUTERKLAS
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Samenwerken in de tweede kleuterklas, een
(h)echt team
In de vissen- en bijenklas werken
de kinderen geregeld samen. Ze
zijn een echt team! Ze leren, spelen
en genieten samen van allerlei
leuke momenten.
De talentenweek was de eerste
grote kans om elkaar nog beter te
leren kennen.

De week van het goede doel was een uitgelezen kans om
samen te werken. De kleuters maakten samen heerlijke
choco en confituur. Iedere kleuter kreeg de mogelijkheid
om beide dingen te maken en te proeven.
Juf Sorenne maakte confituur van rode vruchten en
juf Lize koos voor choco. Wat genoten de kleuters van de
smaken en de geuren die in onze klas overheersten.
Willen jullie thuis zelf eens choco proberen maken?
Het recept vinden jullie hieronder.

De kinderen leerden de talenten kennen van de juf.
In de vissenklas leerden de kleuters het talent van
juf Sorenne kennen.Zo gingen ze muzisch en expressief aan
de slag. Van bomenyoga tot schilderen op muziek, ze hebben
het allemaal gedaan.
In de bijenklas ontdekten de kleuters de wonderlijke wereld
van taal.
“Iedere week kunnen de kleuters op vrijdag genieten van een
poppenspel. Tijdens het poppenspel komen ze op een
speelse manier in aanraking met het thema”, zegt juf Sorenne.
“En op vrijdagnamiddag werken we ook klasdoorbrekend.
Dat wil zeggen dat er enkele kleuters van de vissenklas mogen
spelen in de bijenklas en omgekeerd”, vult juf Lize aan.

“Zelf choco maken is helemaal niet moeilijk.”
- Juf Lize
Ingrediënten

Bereiding voor 4 personen:

- 10 el suiker
- 2 dl melk
- 250 gr boter
- 100 gr pure
chocolade

1. Maak de melk in een pannetje warm en voeg de
chocolade toe. Blijf goed roeren tot je een mooie
chocolademelk hebt.
2. Doe de chocolademelk in een blender, doe er 10
eetlepels suiker bij. Doe de boter er in stukjes bij (zorg
dat ze op kamertemperatuur is). Blend.
3. Giet in een kom en zet minstens een half uur in de
koelkast. Smeer op een bruin boterhammetje.

In de vissen- en bijenklas zetten ze volop in op de talenten
van de juffen en het ontplooien van de talenten van alle
kleuters. En dat loont, want wat genieten de kinderen enorm
van het samenwerken met de andere klas.
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DERDE KLEUTERKLAS
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Juf Ruth, juf Ade, juf Astrid

HELP! De Sint is zijn letters en cijfers kwijt!
Gelukkig staat de derde kleuterklas paraat!
Groot paniek in de Sint zijn huis.
Vanochtend toen de Sint en zijn Pieten uit
bed kwamen en aan het werk gingen ontstond
er grote paniek.. Alle letters en cijfers waren
verdwenen! De Pieten liepen door elkaar te
roepen en te jammeren.. Sinterklaas wreef in
zijn baard en dacht diep na.. Geen
letterkoekjes dit jaar.. hoeveel pakjes moeten
er naar welk huis.. hoeveel poppen moeten er
voorzien worden.. alles is weg! Ai ai ai ai ai,
wat moeten ze nu doen!

Wie heeft de cijfers en letters van Sint
en Piet gestolen?
Wie oh wie heeft dit gedaan? De Sint
riep elke Piet apart bij zich en vroeg wat
er zou kunnen gebeurd zijn.
Ondertussen werd er ook naar de
Spiekpietjes gebeld of zij misschien
onderweg iets hadden gezien, maar
helaas.. Zij wisten ook van niets. Uren
gingen er voorbij…

Toen kwam er een verlossend
telefoontje van een SuperSpiekpietje.
Hij vertelde het volgende: “Weet je, in
de 3de kleuterklas van Berkenboom
Geel en Groen zijn ze allerhande
dingetjes aan het doen met cijfers en
letters: Stempelen in plasticine, letters
knippen, woorden zoeken met dezelfde
letters, wasknijperletters, cijfers/letters
zoeken op je stoeltje van de dag,
woordjes klappen, magneetborden met
letters, tellen, …. En ik heb vannacht
van elke letter en elk cijfer er een paar
meegenomen.. Ze hadden er daar
zoveel!”
En zo kan het feest van Sinterklaas
gelukkig toch nog doorgaan!Eind goed,
al goed.. Alle cijfers en letters zijn weer
terug bij Sinterklaas in zijn huis. De
Pieten zijn terug aan de slag gegaan en
alles is weer in orde gekomen.. FIEUW!
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Kijk hier, allemaal toppers aan het werk om de
Sint te helpen!

HUPPELPAS
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De dappere ridders van de Huppelpas
versloegen de draak!
Juf Katrien, juf Evy, juf Ann
Bij Berkenboom Huppelpas werd het nieuwe
schooljaar ingezet met een heus ridderfeest.
Er kwamen twee echte ridders naar onze school.
Ze hadden heel veel spullen mee om te laten zien hoe
de ridders vroeger leefden. Ze aten uit houten
kommen en dronken uit hoorns van dieren. Ze
droegen dierenhuiden tegen de koude en om te
vechten droegen ze een maliënkolder of een volledig
harnas met helm en schild.
Ridders hadden lange zwaarden en gevaarlijke wapens
want ze moesten grote verschrikkelijke draken
verslaan. Ridders moesten ook geregeld trainen om in
een goede conditie te blijven. Ze hielden echte
riddertoernooien en steekspelen te paard.
Ridder Danny en zijn leerling kwamen een
zwaardengevecht doen! De juffen mochten ook eens
proberen slaan met een zwaard. Wat zwaar zo een
zwaard! Nadien mochten we samen met de ridders op
de foto.
We sloten de laatste week van september af met een
leuk ridderfeest. Alle ouders en grootouders genoten
van een lekkere smoothie en de ridders hielden de
wacht!
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Welkom in het eerste leerjaar!
Juf Liselot, juf Nina, juf Lotte, juf Liezel, juf Nele
We kwamen op 1 september vol
verwachting binnen. Spannend
hoor, een nieuwe klasgroep,
een nieuwe juf en zoveel
veranderingen. Maar wat
hadden we er zin in! We geven jullie
via dit artikel een kijkje in een
droom van een leerjaar. Een leerjaar
waar de tijd niet stil lijkt te staan,
waar we onszelf elke dag nog
meer ontwikkelen en waar we elke
dag trots mogen zijn op wat we
leren.

Tijdens deze sportnamiddag hebben we geklommen, gesprongen,
gedanst, … om nadien moe maar voldaan terug naar school te keren.
En wist je dat we sinds dit schooljaar een meter of peter hebben op
school? Dit zijn grote vrienden uit het zesde leerjaar waarop we
kunnen vertrouwen en die ons helpen om onze weg te vinden in de
lagere school. We gingen samen met hen op herfstwandeling in het
park. Het weer zat toen echt niet mee, maar de knuffels en lieve
woorden waren hartverwarmend! Maar de warmste week, was de
week van het goede doel. Met heel onze school zamelden we geld in
voor de blindegeleidehonden.

De magie van lezen is er elke dag in onze klas. We leren elke week
nieuwe letters en woorden. En als je denkt dat we alleen maar
woordenrijen of boekjes lezen, dan heb je het mis! De juffen slagen er
in om telkens leuke spelletjes te maken waarmee we onze letters en
woorden nog extra inoefenen. Ondertussen kunnen we ook al leuke
verhaaltjes lezen, knap hé! En je denkt toch niet dat het alleen bij
letters blijft?
Neen, hoor! In het eerste leerjaar gaan we ook aan de slag met cijfers.
Samen met de Bollobo’s hebben we allerlei raadsels opgelost om zo
de verschillende cijfers te ontdekken. Met deze cijfers toveren we nu
allerlei bewerkingen uit onze mouw en we vertellen de coolste
rekenverhalen bij de verschillende bewerkingen. En weet je wat nog
zo leuk is aan rekenen? De rekengroepen! We hebben een eigen
rekenjuf en rekenklas waardoor we weer met andere vrienden in de
klas zitten. Hoe meer vrienden, hoe meer plezier! Een dag in de week
waar we ook steeds naar uitkijken is de dag waarop we hoekenwerk
hebben. Spelend leren is genieten. Met allerlei spelletjes,
tekenhoeken en opdrachten op de tablet gaan we aan de slag in een
bepaald thema zoals Halloween of Sinterklaas.

We verzonnen met heel de klas een verhaal en lieten Mol en Beer de
strafste avonturen beleven. We maakten er zelfs een luisterverhaal bij!
We zijn terecht fier op het resultaat.
Zoals je kan merken is het eerste leerjaar een jaar om van te genieten,
want alles gaat al zo snel. Dat we vlug vooruit gaan en groot worden,
zien onze juffen elke dag. En wat zijn ze fier op ons!

Wist je dat we in het eerste leerjaar ook al enkele momenten hebben
meegemaakt om in te kaderen? Zo hadden we een papadag. Een
droomdag voor groot en klein waar we samen met onze papa’s de
handen in elkaar hebben geslagen om te leren en te ontdekken! Een
andere fijne herinnering is Kronkeldidoe.
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Stil zitten? Daar doen wij niet aan mee in L2!
Sint-Niklaas - De leerlingen van het tweede beleefden heel wat avonturen. Van deeltafels tot toneel.
In het 2 leerjaar hadden de juffen en meester
al heel wat in petto voor de kinderen. We
hebben niet alleen al vele hoofdletters
geleerd, maar ook al moeilijke maal- en
deeltafels!
Natuurlijk zaten we niet steeds stil aan onze
banken. We zijn in september
naar Kronkeldiedoe geweest. Daar mochten
we klimmen en klauteren, springen op een
reuzegroot springkasteel en verschillende
balspelen uitproberen.
Onze papa’s zijn reeds op bezoek geweest
tijdens de ‘papa-dag’. Samen hebben we een
groot groepsspel gespeeld over de herfst.
Hierbij hingen er verspreid in ’t school allerlei
opdrachten. Om deze opdrachten te vinden,
moesten ze eerst de plattegrond van de school
kunnen hanteren.
de

Niet gemakkelijk, maar met de hulp van
de enthousiaste papa’s is dit goed
gelukt! Na het aflezen van de
plattegronden hebben we een maquette
gemaakt van onze school. L2A maakte de
speelplaatsen en L2B en C maakten de
klaslokalen. We mochten onze fantasie
gebruiken want we hebben samen onze
droomschool gebouwd! Om in de
fantasiewereld te blijven, zijn we naar een
sprookjesmusical geweest met het derde
leerjaar. Met de trein naar… Antwerpen!
De musical ‘Robin Hood en ik’ zat vol
actie, romantiek, maar vooral veel humor!
Daar hebben we met z’n allen volop van
genoten!

Sint- Niklaas: De grote markt

Sint-update L2
Een Sintbezoek om af te sluiten!
Ook hebben we de Sintenzoektocht,
#WieZoektDieSint, gedaan. Het was berekoud,
maar we hadden ons lekker warm aangekleed,
dus we konden er wel tegen!
Jammer genoeg hebben we zwarte piet of de Sint
niet gezien, maar wie weet, als we flink zijn,
komen ze wel op bezoek in ’t school! Zoals jullie
kunnen lezen hebben we, letterlijk, niet
stilgezeten!
Er staat nog heel wat op de kalender voor L2.
Het wordt zeker en vast een druk, leuk en vooral
leerrijk schooljaar! Een jaar om nooit te vergeten
dus! 😊

Enkele pieten uit het tweede leerjaar.
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DERDE LEERJAAR
Musical Robin Hood

Er was een kindje dat hoogtevrees had en juf
Veerle moest met dat kindje apart gaan
zitten.
Daarna maakten we heerlijke zandtaarten!
Het park was heel leuk. We aten daarna een
boterham met vlees of salami.

Antwerpen – Het tweede en derde
leerjaar krijgen groen licht om naar
Antwerpen te reizen! Ze werden
helemaal ondergedompeld in de wereld
van de musical Robin Hood!

Toen was het zover! In een groot gebouw
zagen we de musical Robin Hood. Mijn
lievelingspersonage is Marianne. We
moesten allemaa een mondmasker dragen,
maar dat viel best mee. Het was supertof.
De muziek van de musical was heel mooi!
We zijn daarna naar de trein teruggewandeld
en in de trein mochten we onze koek opeten.
Het regende toen heel hard.

’s Morgens waren we heel enthousiast toen we
naar school gingen. We wisten niet meer dat
er nog een toets volgde over Jozef de
dromenkoning was!

Het was een geslaagde dag vol nieuwe
ervaringen, leuke belevenissen, fijne
speelmomenten en vooral genieten van de
zang en muziek in de schouwburg.

Na de toets vertrokken we naar de trein. Het
tweede leerjaar liep voorop. We hadden er
allemaal superveel zin in!

Wij, juffen en meesters en begeleiders,
genoten van de tevreden gezichtjes.

In het station mochten we fruit eten. Toen we
de trein al van ver zagen aankomen, hadden
we heel veel zenuwen. Voor sommigen onder
ons was het de eerste keer dat ze op een trein
gingen meereizen. Het lang wachten op de
trein werd beloond!
Toen we in Antwerpen waren, moesten we
heel even stappen naar de speeltuin. Samen
met mijn vrienden klommen we op het
klimrek helemaal tot boven!

Boven op het klimrek met hoogtevrees

De leerlingen van basisschool Berkenboom in het centraal station te Antwerpen
Pagina 9

December 2021

VIERDE LEERJAAR

December 2021

Sportklassen in Brugge
’s Middags werden we in vier groepen verdeeld om te gaan klimmen
op de klimmuur (12 m hoog!) , te boksen in de bokszaal (ja, ja, met
echte bokshandschoenen in een echte boksring), te boogschieten
(archery tag) in de sportzaal en een rondje active gaming te doen in de
gamezaal.

Brugge - Op 26 november vertrok het vierde leerjaar
voor drie dagen vol sport en plezier. In een
sportcentrum waar onze hele school wel drie keer in
past: turnzalen, een klimzaal, een bokszaal, danszalen,…
het was er állemaal. We stonden te springen om het
allemaal te verkennen. Eén, twee, drie…go!

En alweer hadden we energie over om elkaar de hele avond uit te
dagen in een soort laddercompetitie met een heleboel bekende en
onbekende gezelschapsspelletjes. En aan de kickertafel, natuurlijk!

“Met echte
bokshandschoenen in een
echte boksring.”

.

- Gust Vanmechelen -

Het driedaagse avontuur begon al op de trein naar Brugge, waar we
een hele wagon voor ons alleen hadden om gezellig te praten,
spelletjes te spelen, strips te lezen en steeds vaker te vragen: ‘Zijn we
er bijna?’
En toen we er uiteindelijk écht waren, de bedden opgemaakt en de
spullen in de kastjes, was het al tijd voor de eerste maaltijd. En ná de
maaltijd voor de eerste sportactiviteit. Een doorschuifsysteem met drie
verschillende sporttakken: airtrack, picklebal, teamspelen. Wie zich
afvraagt wat die eerste twee betekenen… zoek het gerust op of… kom
het ons gewoon vragen.
Wie dacht dat we daarna al moe waren? Echt niet! Een partijtje
voetbal of een wedstrijdje hardlopen op de buitenterreinen kon er nog
wel bij. En een superleuk avondspel met een heleboel uitdagingen,
gaande van ‘met je tenen het woord Berkenboom schrijven’ tot ’20
minuten een ballon in de lucht houden’.
Daarna waren we toch wel écht moe. En hoewel het een beetje
wennen is, zo met z’n vieren op één kamer, was iedereen toch vlug in
dromenland.

Vrijdagochtend… valiezen inpakken. Hé? Nu al? Helaas wel, maar we
waren gelukkig nog niet weg. Eerst nog een paar uurtjes sporten: wie
heeft er gisteren nog niet gebokst? Nog niet geklommen? Wie is er
nog niet gaan boogschieten of gamen?
Op de trein terug naar huis was het al heel wat stiller dan op de
heenweg. Moe, maar voldaan, heet dat. Met heel veel herinneringen
aan die supertoffe sportklassen! En hoewel het ook tof was om mama
en papa weer een dikke knuffel te kunnen geven, hoorde je toch hier
en daar al zuchten: ‘Ik wou dat we nog eens gingen…’

‘Hé, word eens wakker’, zongen Gert en Samson om half acht ’s
morgens. Een uurtje later waren we alweer aan het sporten: een fikse
wandeling naar de kinderboerderij. Een fotozoektocht, een
boerderijspel en een bezoekje bij de dieren, die we ook allemaal
mochten aanraken en aaien…klinkt goed, toch?
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Juf Carine, juf Raven, juf Jolien en meester Toon

Een avontuur vol talenten
Op 1 september wandelden onze
leerlingen met een klein hartje, maar
boordevol goesting de poorten van
Berkenboom Heistraat binnen om aan
het avontuur van het vijfde leerjaar te
beginnen. Na een onwennige start,
leerden ze hun nieuwe reisgezellen
kennen. Al snel bleek de groep over
een zeer gevarieerd palet aan talenten
te beschikken.

Wiskundig talent
Ook onze wiskundeknobbels moesten
niet op hun honger blijven zitten. Al
snel kregen ze een flinke portie
rekenen op hun bord. Door hun eigen
pad (groen, geel, blauw) te volgen,
beleefden ze een avontuur vol
uitdagingen.

Talig talent
Voor onze talenknobbels begonnen we
direct met een mooie uitdaging. Hun
eerste Franse woordjes waren al snel
een feit. Met de woordkaartjes, mica en
allerlei oefeningen leerden ze zich
uitdrukken in het Frans. Zowel voor
schrijven als voor spreken werd er
uitgebreid geoefend, met af en toe een Muzisch talent
Onze Picasso’s, Stromaes, … konden
grappig uitspraakfoutje tot gevolg.
zich volledig uitleven tijdens onze reis
door de tijd. Zo kwamen ze terecht in
de Middeleeuwen om deel te nemen
aan verschillende soorten volksdans.
Ze hadden de smaak te pakken en
reisden door naar de andere periodes.
Daar bekeken ze de verschillende
gebouwen, luisterden ze naar de
verschillende geluiden en verkenden ze
de grenzeloze wijsheid van de natuur
uit die tijden.
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Zoals jullie kunnen lezen hebben we er
al een leuk, leerrijk, … avontuur opzitten
waarbij we al veel gelachen,
samengewerkt en ontdekt hebben. We
kijken alvast uit naar wat 2022 op ons
pad zal brengen.

ZESDE LEERJAAR
Juf Brigitte, meester Peter, meester Jens

de kinderen van L6

Sportmarkt

Meter/peterschap

Op dinsdag 7 september kregen we
ons meter/peterkindje toegewezen.
We deden heel wat activiteiten met
hen. We zijn samen naar de bieb
geweest, op de groene speelplaats
hebben we samen gevoetbald en
gespeeld. We moesten elkaar
vraagjes stellen, zo leerden we elkaar
De Kinderen van het 5de en 6de
beter kennen. De tweede activiteit
leerjaar zijn16 september naar de
die we samendeden, was naar het
sportmarkt geweest. Ons doel was om
park. Jammer genoeg was het aan
een medaille te winnen! We hebben
het regenen. We moesten samen
heel wat verschillende sporten moeten
met hen opdrachten uitvoeren om
doen: schermen, netbal, hockey,
iets meer te leren over de herfst. De
voetbal, boogschieten, korfbal, ... We
kinderen van L1 vonden het heel
kregen daarvoor een ganse voormiddag! leuk, wij ook!
We vonden het superfijn om nieuwe
sporten te ontdekken!

December 2021

Papadag

Weet je nog?
Weet je nog wat er op school was op 15 oktober?
Weet je nog dat papa onze klas binnenkwam?
Weet je nog dat papa hielp bij rekenen?
Weet je nog dat papa bij wero erbij kon zijn?
Weet je nog dat papa hielp bij het bijenhotel?
Weet je nog dat papa op zijn vinger sloeg?
Weet je dat nog allemaal?
Weet je nog? Ja, ik weet.

Bosklassen
Maandag 22 oktober 2020 – Sint Niklaas. Zesdeklassers
maken zich klaar om op bosklassen te vertrekken.
“We zijn dan toch vertrokken!”, dachten de kinderen van
het zesde leerjaar. Het was kantje boord. We moesten voor
vertrek nog snel een sneltest afnemen. Iedereen bleek toch
negatief. Eén weekje later en het zou zelfs niet meer gelukt
zijn door de coronamaatregelen! Na twee uurtjes bus
kwamen we toe in Genk!

Als apotheose hielden we een leuke fuif en werden we zelfs
getrakteerd op lekkernijen! Het was supertof! Dit nemen ze
ons toch niet meer af!

We beleefden er een fantastische tijd. We leerden niet
alleen veel over de omgeving maar ook over vriendschap.
Van bosstratego tot casinospelen, van insectenhotel
tot Cosmodrome. Het eten was er overheerlijk en we
sprokkelden punten bij iedere goede daad! We
werden verdeeld in groepjes en konden met onze goede
vrienden ginds overnachten in onze ingerichte kamers!
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ZORG
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Wie is het?
7.
Hallo, ik ben juf Lieve. Ik help een paar flinke anderstalige kinderen
uit het vierde leerjaar om Nederlands te leren en ik help ook een paar
snelle taaldenkers uit L4 om zelfstandig de leerstof te verwerken. Ik
ben één van de twee juffen uit de groene rekengroep van L4. Twee
juffen... dan is er altijd wel iemand in de buurt om uitleg te vragen als
het even niet lukt.

Ken jij alle zorgleerkrachten? Lees de
informatie en plaats het nummer bij de
juiste foto. Wil je graag je antwoorden
controleren, neem dan zeker eens een
kijkje op de website van onze school.

1.
Hallo, ik ben juf Mieke. Soms ga ik met een klein groepje kleuters van
K2 of K3 een spel spelen, puzzelen, een verhaal vertellen... in mijn
zorgklasje boven. Op donderdag- en vrijdagnamiddag ben ik juf van de
olifantenklas(K3B). Ik help de kleuters van K3 om de grote stap te
kunnen maken naar L1.

Lukt het jou om alle vakjes
het juiste nummer te geven?

2.
Hallo, ik ben juf Raven. De helft van de week geef ik les in het
vijfde leerjaar. De andere helft geef ik zorg in het vijfde. De combinatie
van beiden zorgt ervoor dat ik de leerlingen van het vijfde door en door
ken!

8.
Hallo, ik ben juf Mieke. Ik doe de zorg in het derde leerjaar.
Toen meester Sam meewerkte aan de musical, nam ik zijn klas over.
In de groene groep zijn meester Sam en ik een goede tandem.

3.
Hallo, ik ben juf Brigitte. Ik ben een deeltje van meester Peter.
L6 is mijn ding. Jonge collega’s zijn bij mij altijd welkom.
4.
Hallo, ik ben meester Thomas. Ik volg vooral de kinderen van de lagere
school. Ik babbel veel met ouders, logo en dokters. Ik socialize graag.
5.
Hallo, ik ben juf Marleen. Ik ben de senior van de school. Ik help
kinderen met het leren lezen en vang anderstalige nieuwkomers op. In 2,
3 en 4 help ik de kinderen met de maaltafels.
6.
Hallo, ik ben juf Lotte. Ik doe de zorg in het eerste leerjaar. Ik help de
groene rekengroep in het tweede leerjaar en ik ben een deeltje van juf
Nina.

9.
Hallo, ik ben juf Leslie. Ik ben de krulletjesjuf aan de poort van de
Houtduifstraat. Ik ben een extra juf bij de groene rekengroep in L1 en
ik praat veel met ouders en kinderen (ook in de Huppelpas).
10.
Hallo, ik ben juf Karlijn. Ik ben een deeltje van juf Linda. Ik doe
de taalondersteuning in K2, K3 en L1. Met mijn vrienden van de
berkenbende maak ik veel plezier.
11.
Hallo, ik ben juf Mylène. Na de herfstvakantie ben ik gestart als
zorgjuf in L2. Samen met meester Peter doe ik de groene rekengroep
van L6, daarnaast sta ik nog 2 uurtjes bij meester Sam.
12.
Hallo, ik ben juf Karina. Ik doe zorg in K1 en ik werk een halve dag
bij juf Tina. Ik heb al een hele carrière achter de boeg
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LO - OUDERRAAD
Berkenboom
oefent voor
Pietenschool.
In de kleuterturnzaal
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Deze week volgden de kleuters en de
kinderen uit het eerste en tweede leerjaar les
zoals op de Pietenschool. Op de
Pietenschool zijn gelukkig geen saaie lessen
of moeilijke toetsen, maar wel spannende
proeven en spectaculaire dansjes. Want
hulppiet word je niet zomaar.

Eenmaal op het dak moet een echte Piet
natuurlijk zorgen dat hij niet naar beneden
tuimelt. De evenwichtsoefening was voor de
kindjes geen probleem. Ook de tweede proef
is geslaagd! Hier en daar zagen we zelf een
toekomstige Piet springen van het ene dak
naar het andere.

“Een goede piet moet natuurlijk het juiste
pakje ook in de juiste schoorsteen gooien”

Een goede Piet moet het natuurlijk het juiste
pakje ook in de juiste schoorsteen gooien. En
ook dit was voor de kleutertjes en het eerste
en tweede leerjaar geen probleem. Elk pakje
belandde in de juiste schoorsteen. En zo was
de klus geklaard.

De eerste proef was al meteen een heel
moeilijke. De kinderen moesten, met een
pakje in de hand, omhoog klimmen. Tot
bijna zo hoog als een echt dak! De juf zag
alleen stoere Pieten, want geen enkel kindje
had schrik om deze belangrijke opdracht te
volbrengen.

We zagen geweldige Pieten in de turnzaal.
Als de Sint in de toekomst nog pieten zoekt
kan hij altijd rekenen op de Berkenboom.

Links: de cinema-avond, rechts: oefening voor de pietenschool.

Berkenboom Ouderraad
Vele helpende handen maken het werk licht
De ouderraad op Berkenboom Heistraat is een enthousiaste club
ouders die graag mee nadenkt over de werking van de school, hierin
een adviserende rol opneemt en die daarnaast allerlei
schoolactiviteiten organiseert voor de leerlingen.

We mochten dit jaar al op veel enthousiaste reacties rekenen om onze
lijst met helpende handen aan te vullen. Dikke dankjewel aan
iedereen die zich aanmeldde!
Vele helpende handen maken het werk licht...

Onze eerste activiteit die dit schooljaar gelukkig nog mocht doorgaan
was onze cinema-avond. Wat een opkomst! Maar liefst om en bij de
200 leerlingen, al dan niet vergezeld van hun ouder(s) mochten we
verwelkomen. Hoewel we hier en daar zeker wat zullen bijsturen, was
het toch een geslaagd evenement!

Helaas zullen we door corona veel activiteiten niet kunnen laten
doorgaan dit schooljaar.
Heb je niettemin een vraag, idee, mening of gewoon een leuke
boodschap: laat het zeker weten via
Ouderraad@berkenboomheistraat.be
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WEERBERICHT

Jong leven en afscheid
Jong leven en afscheid
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