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Blaadjes bruin, rood, groen en geel
maken van de herfst een kleurrijk geheel.
Het is net alsof de natuur daarmee het feit wil verzachten
dat we direct geen zomer meer hoeven te verwachten.
De maand oktober sluit de zomer definitief af
met vallende bladeren, kalende bomen
en het licht dat elke dag wat inkrimpt…
Er zijn 4 seizoenen in een jaar
en allemaal zijn ze zo verschillend van elkaar.
Ieder mens heeft wel een seizoen om naar uit te zien.
De één houdt van de zomer, de ander van de winter misschien.
Maar de herfst is echt een tijd om eens stil te staan
bij dat wat allemaal al voorbij is gegaan.
Vol verwachting mogen wij uitzien naar dat wat nog komen gaat,
in de wetenschap dat je er nooit alleen voor staat.
Een herfstdag is soms zo
onstuimig
en soms zo liefelijk.
Het hindert ons niet echt,
want we wonen geriefelijk.
Maar ook in je leven
kan het flink tekeer gaan.
Bedenk wel:
SAMEN kunnen we echt alles aan!!!!
Lieve Van Maelzaeke
Directeur Vrije Basisschool Berchem - Kwaremont
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professor Vital op bezoek
In ons vorig Info. kon u lezen dat techniek dit schooljaar één van onze prioriteiten is. Ons
jaarthema draait dan ook rond techniek. Onze school wordt dit schooljaar een echte
"Techniekfabriek". Om ons jaarthema goed in te zetten, nodigden wij professor Vital uit op onze
school. Na een muzische opwarming, ging hij met alle klassen aan de slag om reuzegrote
knikkerbanen te maken. Alle leerlingen moesten goed nadenken hoe hun knikker langs een goede
weg kon beneden geraken. Waar ze op een probleem botsten, kon professor Vital helpen, want
professor Vital, weet 't al!

Meer foto's van klassikale activiteiten kan je vinden via de Facebookpagina's van de klassen.

3

De eerste schoolmaand zit erop... Naar
jaarlijkse traditie nam meester Eric bij de start
van het schooljaar een klasfoto van iedere
klas. In dit Info. kan je alle klasfoto's
bewonderen. In totaal zaten er op 1 september
280 kinderen op onze school!
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welkom Annique!
We waren al eventjes op zoek naar extra ondersteuning voor de opvang in Berchem. Eind augustus
bood Annique T'sjoen zich spontaan aan op onze school. Nadat alle paperassen in orde waren
gebracht, kon zij midden september gestart als begeleider in de naschoolse opvang.
Juf Annique zal voortaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag samen met juf Caroline de
avondopvang in goede banen leiden.
We heten Annique van harte welkom op onze school!

musical lagere school
Dit schooljaar plannen we met de lagere school een musical. Deze zal doorgaan op vrijdag 10
februari. Er zijn twee voorstellingen: om 14u30 en 18u30. Bij een musical komt heel wat kijken
(kostuums, decor, ...). Wil jij jouw steentje bijdragen? Stuur dan een mailtje naar
pieter.deroo@scholensgvla.be.
Na de herfstvakantie zullen we met geïnteresseerde (groot)ouders enkele werkmomenten
inplannen.

bronzen medaille
Onze school zet zich jaarlijks in voor verkeers- en
mobiliteitseducatie. Voor onze activiteiten van vorig schooljaar
heeft onze school een medaille gekregen. Met de medaille wil de
VSV (Vlaamse stichting verkeerskunde) scholen in de eerste
plaats bedanken en een steuntje in de rug geven.
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mogelijk
inschrijven
dag
vanaf dins
4 oktober
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naar de fruitgaard
De jongste kleuters in Berchem trokken op vrijdag 30 september naar de fruitgaard! Ze mochten er
appeltjes plukken, de machines bekijken, de winkel bezoeken, op de weegschaal zitten... Als
afsluiter kregen ze allemaal een vers stukje appel!
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wordt Jutta de nieuwe "homo universalis"?
Jutta Jacobs uit het zesde leerjaar is
één van de 25 kandidaten van
'Homo Universalis Ketnet' op Ketnet.
Dagelijks voeren deze kinderen één
opdracht uit, waarbij één iemand het
spel moet verlaten. Vanaf maandag
26 september kan je de wedstrijd
dagelijks bekijken op Ketnet om
17u40 en 19u50.

9

straatpicknick / strapweek
Op vrijdag 16 september was het alweer tijd voor onze jaarlijkse straatpicknick. Doordat de lagere
school voor het eerst in twee jaar ging zwemmen, werd gekozen om een eigen gezonde lunch mee
te brengen naar school. De regen zorgde ervoor dat het een bijzondere "picknick" in de koepelzaal
werd. Ondanks alles was het een fijne en gezonde middag!

Graag zetten we even de fietspool uit
Meerse extra in de picture. Door de
werkzaamheden in hun straat vorig
schooljaar namen enkele ouders het
initiatief om met elkaar te fietsen naar
school. Hoewel de werken nu afgerond
zijn, blijven deze ouders samen fietsen.
Een schooloverschrijdend (ook leerlingen
van de gemeenteschool fietsen mee)
initiatief dat we enkel kunnen toejuichen!
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jong & oud samen in Kwaremont
Op vrijdag 23 september organiseerde het woonzorgcentrum Home Sint-Franciscus een "Vlaamse
Kermesse" voor haar bewoners. Onze leerlingen van het lager werden uitgenodigd om samen met
de bewoners te smullen van een pakje friet en frikadel. Nadien mochten ze samen oude
volksspelen spelen. Zowel de leerlingen als de bewoners genoten van deze fijne namiddag!
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Lezen is belangrijk, onze school organiseerde daarom al verschillende leesinitiatieven. Dit
schooljaar organiseren we in de Vlaamse Voorleesweek een voorleesavond op school. Hiervoor zijn
we op zoek naar (groot)ouders die het zien zitten om voor te lezen in een gezellig leeshoekje,
ingericht op onze school (Berchem en/of Kwaremont). Dit om de voorleesweek extra in de verf te
zetten. Andere (groot)ouders zijn die avond welkom om met hun kindje te genieten van een warm
voorleesmoment. We maken het gezellig op school!
Kom jij voorlezen of liever genieten van een verhaaltje?
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scholenveldloop 2022

Naar jaarlijkse traditie is er in de laatste week van september onze scholenveldloop, georganiseerd
door de sportdienst van de gemeente Kluisbergen. Voor vele leerlingen is dit een stressvolle
activiteit! Onder de luide aanmoedigingen van vele leerlingen, ouders, grootouders en leerkrachten
liepen alle leerlingen hun scholenveldloop uit.
Hiervoor zijn we heel trots op al onze leerlingen!

De top 5 van iedere wedstrijd wordt aangemoedigd om deel te
nemen aan de veldloop op woensdag 3 oktober.
Deze gaat opnieuw door in de tuin van het gemeentehuis.
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eucharistie 'Wereld vol kleur"
Op donderdag 22 september vierde de lagere school de start van een nieuw schooljaar met een kleurrijke
misviering. De leerlingen van het zesde leerjaar hadden alles voorbereid. Dankzij de muzikale ondersteuning
van onze directie werd het een sfeervolle misviering.

familienieuws
Rune De Jonge, neefje van Jelle Mathu uit het vierde leerjaar

Nathalie Landrie & Dries Devenyns
(ouders Félice & Cilou Devenyns, Nathalie is opvangverantwoordelijke in Kwaremont)

Lize Drieghe (1L) kreeg een zusje: Marie!
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niet vergeten...
vrijdag 7 oktober & zaterdag 8 oktober: Kaas & spaghettiavond
zaterdag 8 oktober: MOS, nacht van de duisternis
zondag 9 oktober tot en met zondag 16 oktober: 'Week van het bos'
vrijdag 21 oktober & zaterdag 22 oktober: Kleuteroptreden 'Sprookjes'
Voorlezen@school, interesse? Mailen naar pieter.deroo@scholensgvla.be of via het
inschrijvingsstrookje vanaf 17 oktober 2022.

boerderijklas 2022
Op maandag 24 oktober vertrekken het tweede en derde leerjaar, samen met
de leerlingen van het lager in Kwaremont, op boerderijklas. Het is wel leuk
voor de kinderen om een kaartje of tekening te ontvangen. Ken je iemand uit
deze klassen en wil je een kaartje bezorgen, deponeer dit dan in onze
speciale boerderijbrievenbus (koepelzaal Berchem) tegen dinsdag 25 oktober
om 16u00. De foto's kan je volgen via hun Facebookpagina "Boerderijklas 2426 oktober 2022 - VBS Berchem Kwaremont".

Vragen, ideeën of opmerkingen?
directie: lieve.vanmaelzaeke@scholensgvla.be
secretariaat: info.berchem@scholensgvla.be - info.kwaremont@scholensgvla.be
zorgcoördinator/beleidsondersteuner: pieter.deroo@scholensgvla.be
De volgende Info. mag je verwachten op vrijdag 28 oktober 2022.
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