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1 september, welkom terug!
Beste ouders en leerlingen
“’t is weer voorbij die mooie zomer…” Zo klinkt het liedje van Gerard
Cox (de kinderen kennen wellicht de versie van #LikeMe). Hij beschrijft
de zalige momenten van het eindeloos genieten tijdens de vakantie.
In onze vrije tijd verwennen we graag onze zintuigen.
Daaruit putten we energie om nadien, met vernieuwde kracht, de
dagelijkse taken weer op te nemen. De zomervakantie biedt tal van
mogelijkheden:
Idyllische stranden en baaien, azuurblauwe zeeën, imposante bergketens, eindeloze vergezichten,
betoverende zonsondergangen … verwonderen de ogen.
Kabbelende bergbeekjes, de ruisende branding, het gefluister van de wind in de bomen, de stilte ver weg
van alle drukte … animeren het oor. Een frisse duik in het water, de streling van een zeebries, de gloed van
de zon, ochtenddauw op je blote voeten … kietelen de tastzin. De geur van het bos, welriekende jasmijn,
kamperfoelie en rozen, geurwolken van tijm en rozemarijn … bezwangeren de reukzin. Een fris wijntje op een
terras, de streling van bubbels op de tong, barbecues, frisse zomerse slaatjes, smaakvolle exotische
gerechtjes … kruiden de smaakzin.
De zomer smaakt lekker, schenkt zalig genot. Het gebiedt tot dankbaarheid! Niet iedereen wordt evengoed
bedeeld. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde! De vakantie geeft ons ook tijd om samen de zintuigen te
verwennen, om meer aandacht te hebben voor mensen in onze nabijheid, om ons belangeloos in te zetten
voor anderen, om meer zorg te dragen voor elkaar.
Ook dat laadt de batterijen weer op. We zijn er weer helemaal klaar voor om samen met jullie en met jullie
kinderen het nieuwe schooljaar te beginnen. Een schooljaar met elke dag nieuwe kansen om te groeien en
te bloeien… om samen op weg te gaan op de tocht naar volwassenheid… Het wordt een sprankelend en
boeiend verhaal waarbij we jullie maandelijks in een nieuwsbrief laten mee genieten… Nieuwe gezichten of
oude bekenden, voor iedereen is er een plekje… Hier word je verwacht!
Lieve Van Maelzaeke
directeur VBS Berchem - Kwaremont
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Info-avonden
kleuterschool Berchem: 19 september 2022 - 19u00
lagere school Berchem (1L, 4L, 5L en 6L): 13 september 2022 - 19u00
lagere school Berchem (2L + 3L): 21 september 2022 - 19u00
Tijdens de info-avond van het tweede en derde leerjaar krijgen de ouders ook de uitleg over de
boerderijklas. Deze gaat door van maandag 24 tot en met woensdag 26 oktober. De ouders van
de lagere klas in Kwaremont worden hierop ook uitgenodigd. Er wordt gestart met het
uitlegmoment over de boerderijklas, nadien wordt er gefocust op de klaswerking van het derde
leerjaar.
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een nieuw logo, een nieuw verhaal
Na meer dan 30 jaar vernieuwen we het schoollogo van onze school. Het nieuwe logo is één
van de laatste acties gekoppeld aan het nieuwe schoolgebouw. We kozen voor een
betekenisvol, nieuw logo met de duidelijk herkenbare gezichtjes uit ons vorig logo. Het nieuwe
logo voelt jong en dynamisch aan.
Allereerst gingen we voor een logo met kleur. De kleuren zijn gelinkt aan de tien leerdomeinen
van ons nieuwe leerplan 'Zin in leren, zin in leven' (ZiLL). Daarnaast zijn dit de kleuren van een
regenboog: voor ons hét symbool dat iedereen welkom is op onze school.

De verschillende bollen staan dynamisch ten opzichte van elkaar: het dynamisch leerproces
gebeurt met pieken en dalen. Er zijn grote en kleine bollen, deze staan voor de jongere en
oudere leerlingen op onze school. De bollen lopen door elkaar en zijn niet gescheiden, dit is
waar onze school naar streeft: samen leren in een rijke omgeving. De groene bol is het grootst
want onze school ligt in een rijke, groene omgeving.
De linkse bol staat voor een peuter die in onze school start, die tien jaar (tien kleuren) op onze
school zit, en die als twaalfjarige puber onze school verlaat in het zesde leerjaar = de uiterst
rechtse bol.
Het logo zal ook opduiken in de schoolgangen en zorgt voor een duidelijke en gelijke uitstraling
naar de bezoeker op onze school.
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schoolorganisatie 2022 - 2023
Dit schooljaar heeft onze school 5 kleuterklassen in Berchem:
Anna- & Julesklas (peuter en eerste kleuter, voortaan jongste kleuters)
Muizenklas, Uiltjesklas, Vlinderklas (tweede en derde kleuter, voortaan oudste kleuters)
In de lagere school zijn er dit jaar 8 klassen:
1L
2A & 2B
3A & 3B
4L
5L
6L
De organisatie in het schooltje van Kwaremont blijft gelijk:
1 kleuterklas, de kikkerklas
1 lagere schoolklas, tot het derde leerjaar.
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schoolwaarden
De waarden waaruit ons pedagogisch beleid geschreven is, zijn niet gewijzigd.
Deze waarden krijgen voortaan wel een zichtbare plek binnen onze school:

stabiliteit
zekerheid

openheid
eerlijkheid

persoonlijke
ontwikkeling

positieve
ingesteldheid

erkenning
waardering
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prioriteiten 2022 - 2023
Ieder schooljaar stelt onze school enkele zaken voorop waaraan wij extra aandacht willen
besteden tijdens pedagogische studiedagen of personeelsvergaderingen.
Graag geven wij een overzicht van onze prioriteiten voor dit schooljaar:
een krachtig leeskwartier
Met alle scholen van onze scholengemeenschap werken we aan een
krachtig leeskwartier. In iedere klas wordt 4x/week een kwartier
(voor)gelezen. Door schooloverschrijdend aan de slag te gaan, willen
we de leerkrachten meer ideeën en inzichten geven om dit kwartier te
versterken. Dit om het begrijpend luisteren en lezen in de toekomst te
verbeteren.

aan de slag met techniek
Vorig schooljaar volgden alle leerkrachten het techniektraject, gesponsord door de provincie
Oost-Vlaanderen. Tijdens deze 2 sessies maakten zij kennis met de techniekdoelstellingen en
kregen zij tips om met techniek aan de slag te gaan. Dit schooljaar wordt gekozen om het
techniekgebeuren door te trekken in de school en gaan we met alle leerlingen aan de slag.
Maandelijks zal een gedane techniekactiviteit voorgesteld worden door een bepaalde klas aan
alle klassen. Via Info. houden we jullie op de hoogte van de gedane
(Groot)ouders die een leerkracht willen helpen bij het geven van een techniekactiviteit,
kunnen dit steeds doorgeven aan de klasleerkracht. Alle helpende handen zijn welkom!
Het samenwerken met mama, papa, opa, oma is voor vele leerlingen een leuke ervaring!
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een versterkte zorgwerking
De laatste jaren neemt de differentiatie in alle klassen toe. Onze school staat erop dat iedere
leerling zich kan ontwikkelen naar eigen tempo en mogelijkheden: de persoonlijke ontwikkeling
staat voorop. Om hieraan tegemoet te komen, gaan we samen met de pedagogische
begeleiding aan de slag om onze zorgwerking nog zinvoller en doelgerichter te maken. Op deze
manier willen we onze kinderen nog beter begeleiden in de toekomst.

op weg naar nieuwe rapporten
Naast een versterking van onze huidige zorgwerking, nemen we
ook onze rapportering onder de loep. We zullen stapsgewijs
overschakelen naar een nieuw rapport, wat mogelijks kan leiden
tot lichte wijzigingen in het rapport. Bij ieder rapport zullen wij
jullie informeren tot een correcte interpretatie ervan.
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hallo, Ikrame!
Vanaf dit schooljaar is Ikrame Barghan de kinderverzorgster in
het schooltje van Kwaremont. Ikrame stelt zich graag even voor:
Leukste vakantiemoment? De voorbije vakantie trok ik naar
Marokko, waar mijn familie woont. Ik heb voluit genoten van de
vele, warme momenten, samen met hen.
Wat is het leukste aan jouw job? Door dagelijks met de kleuters
bezig te zijn, ontstaat er een goede band met hen. Ook met mijn
collega's werk ik graag samen.
Dit moet je weten over Ikrame: In mijn vrije tijd kook ik graag, ik volgde reeds enkele
kookcursussen en ben van plan om er nog te volgen. Ik spreek Nederlands, Frans, Arabisch,
Berbers en Engels, dus je mag gerust zeggen dat ik een talenknobbel heb!
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werken aan een nieuwe parking!
Na jaren grote putten vullen, kunnen we met trots melden dat de volledige oprijlaan,
ouderparking én leerkrachtenparking dit schooljaar een metamorfose zal ondergaan.
Vorig schooljaar startte onze school met het opmaken van een plan om de huidige parking te
vernieuwen. De plannen werden goedgekeurd, de financiering ervan wordt momenteel afgerond.
Zonder vertragingen of andere hindernissen, kunnen de werken aanvangen in januari 2023.
Na de werken zal het volledige schooldomein afgesloten worden, de toegang langs de vroegere
gebouwen van De Bolster zal verdwijnen. Er komt een ruimte voor een buitenklas, waar
leerlingen met hun leerkrachten buiten aan de slag kunnen. Daarnaast is er een nieuwe
fietsenstalling voorzien voor leerlingen die met de fiets naar school komen. De huidige
ouderparking zal vlot toegankelijk zijn en zal verbonden worden met een veilig en verhoogd
voetpad naar de speelplaatsen.
Daarnaast zal er een afgesloten speelzone komen waarin de leerlingen van het lager veilig
kunnen voetballen. Naast de grote veranderingen op de oprijlaan en parking zal ook de
kleuterspeelplaats vernieuwd worden. Voor de kleuters zal er ook een afdak voorzien worden op
hun huidige speelplaats. Op deze manier kunnen zij buiten spelen bij regenweer. 's Zomers zal
er ook meer schaduw zijn op hun speelplaats.
Dit groot project is de laatste fase van de verbouwingswerken van de lagere school. De
financiering ervan gebeurt door de Vlaamse Overheid. Ook de school betaalt een deel
van deze werken met eigen middelen. Van de opbrengsten van iedere schoolactiviteit
zal een bedrag opzij geplaatst worden om de verfraaiingswerken van de school te
betalen. Door uw aanwezigheid op de verschillende activiteiten van onze school steunt
u deze werken. Alvast bedankt hiervoor!
Werken vragen sommige wijzigingen van toegankelijkheid of andere.
We zullen u steeds tijdig informeren over mogelijke wijzigingen.
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instapdata & wendagen 2022 - 2023
Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op één van de zeven instapdata naar de kleuterschool. Bij
iedere instapdag plannen we een wendag waarop de kleuter de klas kan komen verkennen.
Instapdata 2022 - 2023

Wendagen

donderdag 1 september 2022
maandag 7 november 2022
maandag 9 januari 2023
woensdag 1 februari 2023
maandag 27 februari 2023
maandag 17 april 2023
maandag 22 mei 2023

maandag 27 augustus 2022
woensdag 26 oktober 2022
woensdag 21 december 2022
woensdag 25 januari 2023
woensdag 15 februari 2023
woensdag 29 maart 2023
woensdag 17 mei 2023

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke
schooldag starten in de kleuterklas.
Zindelijk naar school? Een meerwaarde!
Een school mag van jou verwachten dat je op tijd aan de zindelijkheid van je
kind werkt. Ideaal is je kind zindelijk vóór hij instapt in de school. Want zindelijk
naar school gaan, is in het belang van jouw kind. Dan kan de school zich
toeleggen op haar kerntaak: onderwijs geven.
Tips voor een vlotte zindelijkheidstraining kan je vinden op
www.kindengezin.be
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week van de mobiliteit

Wist-je-dat MOS
voor
Milieuzorg Op School
staat?

Tussen 16 en 22 september is het de "Week van de mobiliteit". Vanuit
het MOS-team vestigen we jaarlijks de aandacht op deze week. We
willen tijdens deze week zo weinig mogelijk auto's rond het
schooldomein. De voorbije jaren organiseerden we verschillende trapen stappools vanuit verschillende plekken in Kluisbergen. Ook dit jaar
willen verschillende leerkrachten zich inzetten om leerlingen te
begeleiden vanuit de verschillende dorpen. Hiervoor zijn we op zoek
naar sportieve, gemotiveerde (groot)ouders.

MOSTIP: Ook de wagen iets verderop parkeren, en te voet naar school
komen, leidt tot minder wagens in de schoolbuurt.
Kan jij één van de trap- of stappools begeleiden op één of meerdere
dagen, stuur dan een mailtje naar de verantwoordelijke leerkracht:

Begeleiding vanuit Meerse: lieve.vanmaelzaeke@scholensgvla.be
Begeleiding vanuit Zulzeke: pieter.deroo@scholensgvla.be
Begeleiding vanuit Ruien: petra.depaepe@scholensgvla.be
Begeleiding vanaf Pontstraat: laura.vanhoe@scholensgvla.be
Begeleiding vanaf Parkstraat: ann.vandenborre@scholensgvla.be

Zorg voor een veilige en zichtbare fiets- en stapoutfit:
Helm bij het fietsen verplicht!
Het dragen van een fluo wordt aangeraden!
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een nieuw bestuur in de ouderwerking
Om de vier jaar wordt een nieuw bestuur gekozen in de ouderwerking. Inge De Muynck koos
ervoor om te stoppen als voorzitter van de de ouderwerking. We willen Inge nogmaals
bedanken voor haar vele uren werk voor onze school in de ouderwerking!
Pieter De Smet is voortaan de nieuwe voorzitter van onze
ouderwerking. Hij wordt bijgestaan door Leen Raepsaet als
ondervoorzitter. Vanaf september 2023 zal Fien Waeterloos
de taak van Leen overnemen.

Dieter De Bouver blijft secretaris van de ouderwerking, ook
hij wordt in september 2023 vervangen door Mieke Van
Glabeke. Connie De Vetter en Kenneth Doom zijn samen
penningmeester van de ouderwerking.

De ouderwerking organiseert en ondersteunt verschillende
activiteiten voor de leerlingen op onze school. Ze dragen op
een positieve en enthousiaste manier bij aan de werking van
onze school.

Heb je een vraag of idee voor de ouderwerking?
Spreek één van onze leden aan:
Pieter De Smet (papa van Guust en Jef)
Kenneth Doom (papa van Féline en Marie-Laure)
Dieter De Bouver (papa van Lilo)
Connie De Vetter (mama van Robbe)
Mieke Van Glabeke (mama van Tiebe, Hanne en Vince)
Fien Waeterloos (mama van Elsa)
Leen Raepsaet (mama van Franne)
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Interesse om
mee te
werken in de
ouderwerking
?
Mail naar
ouderraadklu
isbergen@g
mail.com

Inge De Muynck (mama van Finn)
Isabelle Geirnaert (mama van Stella)
Mathieu Bouquelle (papa van Jean en Loic)
Sofie Vande Walle (mama van Seppe en Tuur)
Jef Lefèvre (papa van Seppe en Tuur)
Steven Demeulemeester (papa van Alexim, Cézar en Mauris)
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belangrijke data 2022 - 2023
Facultatieve verlofdagen

maandag 3 oktober 2022
vrijdag 17 maart 2023

Pedagogische studiedagen woensdag 28 september 2022
woensdag 7 december 2022
woensdag 18 januari 2023
Rapporten

26 oktober 2022 + oudercontact
23 december 2022
29 maart 2023 + oudercontact
30 juni 2023 + vrijblijvend oudercontact

Schoolvieringen

22 september: startviering (door de leerlingen van 6L)
22 december: Kerstviering (door de leerlingen van 3L)
2 februari: Maria Lichtmis (door de leerlingen van 4L)
30 maart: Vastenviering (door de leerlingen van 5L)
in mei: Bedevaart naar Kerselare (viering door de leerlingen van 2L)
29 juni: Slotviering (door de leerlingen van Kwaremont)

Feestdagen

11 november 2022: Wapenstilstand
1 mei 2023: Dag van de Arbeid
18 en vrijdag 19 mei 2023: Hemelvaart
29 mei 2023: Pinkstermaandag

Vakanties

Herfstvakantie: maandag 31 oktober - zondag 6 november 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 - zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie: maandag 20 - zondag 26 februari 2023
Paasvakantie: maandag 3 - zondag 16 april 2023
Zomervakantie: zaterdag 1 juli - donderdag 31 augustus 2023
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wat komt nog...
Ziezo, je bent door ons eerste maandblad...
Heb je nog tips om dit te verbeteren? Laat het ons weten!
Graag maken we de komende maanden een pagina vrij voor familienieuws. Heb je een nieuwtje
(overlijden, geboorte, ...), laat het ons weten, dan zorgen we dat dit in ons infoblad verschijnt.

save
the
date

Veldloop lagere school
donderdag 22 september
meer info en uren volgen per mail

save
the
date

Kaas & spaghettiavond
vrijdag 7 oktober & zaterdag 8 oktober
in de koepelzaal van onze school

Vragen, ideeën of opmerkingen?
directie: lieve.vanmaelzaeke@scholensgvla.be
secretariaat: info.berchem@scholensgvla.be - info.kwaremont@scholensgvla.be
zorgcoördinator: pieter.deroo@scholensgvla.be

De volgende Info. mag je verwachten op vrijdag 30 september

16

