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Woordje van onze directeur 
Dag allemaal,  

Beste ouders én personeelsleden, 

Met een boekje in jullie handen en ouderwets met de post 
verzonden, proberen wij u op de hoogte te houden van het reilen 
en zeilen op onze school. Ondanks de Corona-periode is er heel 
wat gebeurd en blijven wij, corona-proof zoals dat heet, zeer 
actief. Natuurlijk moeten wij steeds aanpassen en bijsturen maar 
daarin zijn we ondertussen zeer goed geoefend. Onze speciale 
Berk-werking met therapeuten en wisselende groepen hebben 
we bewust behouden omdat dit eigen is aan het buitengewoon 
onderwijs en aan onze school. Onze kinderen hebben dat nodig 
om vooruit te kunnen gaan. 

Aanpassen en bijsturen behoort in deze Corona-tijden tot onze 
nieuwe schoolopdracht. De laatste bijsturingen en de nieuwste 
uitvindingen zijn de mondmaskerplicht voor 10-jarigen en de 
paaspauze. We zitten nu bijna allemaal in de paaspauze en we 
hopen dat er toch eindelijk een iets beter vooruitzicht komt. Al 
meer dan één jaar wachten we vruchteloos af en hopen we op 
beterschap maar we blijven natuurlijk op onze hoede. Het zal 
nog even duren alvorens het ook op school terug gewoon gaat 
worden. Grote evenementen, groepsactiviteiten, kienavonden en 
schoolfeesten zullen spijtig genoeg nog niet voor dit schooljaar 
zijn. 

Bijna iedereen voelt zich ook terecht vergeten in deze crisis: 
ouderen, jongeren, zieken, risicopatiënten, leerkrachten, ouders, 
grootouders, busbegeleiders… Bijna iedereen behoort tot een 
vergeten groep en via de pers probeerde ik ook aandacht te 
trekken voor onze personeelsleden in de T2-afdeling. Zij werden 
ook vergeten en bijna alle besmette personen werkten in die 
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afdeling waardoor ook alle ouders voor een tweede keer zelf 
voor de opvang van deze kinderen moeten zorgen. Deze 
collega’s van Type2 krijgen geen voorrang bij de vaccinatie en 
de personeelsleden van het buitengewoon secundair onderwijs 
wel: zelfs busbegeleiders, therapeuten, poetspersoneel en 
vrijwilligers. Hoe kan men onze doelgroep, deze kinderen en 
onze ouders vergeten? 

Maar bijna iedereen voelt zicht vergeten, ook de directeurs... ook 
al heeft die geen dringende behoefte aan een spuitje. Het zijn de 
hardwerkende mensen op de klasvloer die dit nodig hebben om 
alle kinderen naar school te kunnen laten komen dit jaar. We 
hopen op een voorrangsregeling maar we zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje. Zelfs met de goed bedoelde maatregelen 
wordt er al eens verkeerd of schuin gevaren, zoals in het Suez-
kanaal. Toch moeten ook wij erdoor en dat gaat ons lukken! De 
regering en de experten vergeten ons echt niet maar er is nu 
eenmaal de Corona-dreiging en het Covid-gevaar: een dodelijk 
virus! Misschien moeten we dat proberen te aanvaarden en er 
leren mee omgaan. We moeten ook leren aanvaarden dat de 
maatregelen belangrijk en noodzakelijk zijn voor ieders 
gezondheid. We moeten hierdoor en we gaan dat doen. 
Geduldig én samen! 

Luc Piccard 
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Rotary Hasselt Juniperus schenkt leuke activiteitenborden! 
 
Dankzij Rotary Hasselt Juniperus kwamen er op de speelplaats 
van type 2 een 10-tal uitdagende activiteitenborden voor jonge 
en wat oudere kinderen.    Een mini-klokkenspel, de bongo’s, 
een piano waarvoor je eerst draaiend aan de schijf de stroom 
opwekt… de muzikale panelen zijn in trek, net als de gekke, 
vervormende spiegels. Het mag gezegd: de borden zien er heel 
uitnodigend uit en zijn heel toegankelijk, zeker ook voor kinderen 
die vooral van geluiden, beweging, kleurtjes en actie-reactie 
houden.   Er kwamen ook een aantal borden bij die alleen 
kunnen verkend worden of als spel tegen elkaar gespeeld 
worden: een 3-op-1-rij, een spel waarbij je de led-lichtjes zo snel 
mogelijk moet uittikken, een mini-flipperkastje met 
puntentelling…    

Bedankt, Rotary Hasselt Juniperus, een meerwaarde voor onze 
hele afdeling!  
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Wist-je-dat…?  
 
-dat de wist-je-datjes-rubriek de meest gelezen rubriek is? En 
dat ook de leerkrachten hier soms nieuwe dingen lezen… 

-Dat dit krantje deze keer via de post naar alle ouders en 
personeelsleden werd verstuurd omdat ook onze school een 
week vroeger de deuren moest sluiten. 

-dat de deuren eigenlijk nog allemaal open waren omdat alle 
ouders hun kind naar de opvang konden brengen, dat er 
ongeveer 25 kinderen per dag van deze mogelijkheid gebruik 
maakten en dat wij dit bijzonder weinig vinden. 

-dat er meer dan 50 personeelsleden zich als vrijwilliger hebben 
opgegeven om die noodopvang te bemannen maar dat er dus 
meer dan voldoende collega’s waren om voor de opvang te 
zorgen.   

-dat het oudercomité mag terugblikken op een zeer geslaagde 
chocoladeverkoop met een mooie 
opbrengst van meer dan 3.000 
euro. 

-dat het oudercomité aan alle 
personeelsleden een mooi 
paaspakketje heeft geschonken uit 
dankbaarheid voor de zeer goede 
zorgen voor onze kinderen, in het 
bijzonder in deze speciale 
omstandigheden. Het oudercomité 
blijft ook op zoek naar extra leden: mailtje naar 
directie@deberk.be  

-dat de opbrengst van de paasei-actie besteed zal worden aan 
het verfraaien van de speelplaatsen. 
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-dat op de speelplaats van Type2 meer dan 10 speelborden en 
actiepanelen geplaatst werden met de sponsoring van 
serviceclub Juniperus die voor meer dan 10.000 euro dit project 
steunde. 

 

 

 

 

 

 

-dat een andere serviceclub (Lions Hasselt) ook onze school 
opnieuw zal steunen met een gelijkwaardig bedrag om een 
nieuwe camionette te kunnen helpen aankopen omdat de 
huidige bestelwagen meer dan 15 jaren oud is. 

-dat onze school op dit moment meer dan 450 kinderen telt en 
dat dit schooljaar al meer dan 105 nieuwe kinderen zijn 
ingeschreven en dat er na de vakantie nog drie nieuwe 
leerlingen zullen starten. 

-dat we geen nieuwjaarsreceptie konden houden maar dat alle 
personeelsleden op de eerste dinsdag van januari wel konden 
meedoen aan een speciale wandeling (corona-proof) in onze 
mooie groene omgeving. 

 

 

 

 



7                         

-dat meester Luc Cosemans als veiligheidscoördinator opnieuw 
vele uren achter zijn computer heeft gezeten om nieuwe 
veiligheidsplannen op te stellen en risico-analyses aan te 
passen.  

-dat  hij tweemaal op één weekend een crisisoverleg met de 
burgemeester, het CLB, onze directeur en het Covid-team had 
om de situatie op te volgen. 

-dat onze afdeling type2 en alle kleuterklassen omwille van die 
quarantainemaatregelen ook vorige week al gesloten waren en 
dat deze kinderen dus in totaal vier weken niet naar school 
kunnen komen.  

-dat er een week voordien al drie klassen in quarantaine waren 
omwille van Corona-besmettingen waardoor hun paaspauze vijf 
weken lang is.   

-dat alle kinderen en alle personeelsleden van die klassen op 
woensdagnamiddag naar het testcentrum in onze sporthal 
kwamen en dat de meer dan 100 testgegevens allemaal negatief 
waren. 

-

dat logopediste Ellen voor het onthaal van deze kinderen zorgde 
en dat zij samen met psycholoog Daisy en met meester Pieter 
voor een mooi filmpje zorgde om de kinderen goed voor te 
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bereiden op dit speciaal moment. 

-dat de nieuwe pensioenwetgeving ook voelbaar blijft in onze 
school want er is zelfs een extra zestigplusser bij gekomen. Dat 
deze collega’s nog steeds heel enthousiast hun job blijven 
uitoefenen. 

-dat juffrouw Brigitte aan haar allerlaatste maand zal beginnen 
en juf Sonja aan haar allerlaatste trimester. 

-dat onze parking op woensdagmiddag vaak veel te klein blijft, 
ook al omdat vele ouders hun kind liever zelf brengen in plaats 
van het busvervoer te gebruiken.  

- dat er op de rustige speelplaats tijdelijk een mobiel ecosysteem 
met een enorme kraan werd geplaatst. Het is de bedoeling dat 
leerlingen al kunnen proeven van de educatieve mogelijkheden 
van vergroening op de speelplaats. Dit is een voorbode van het 
vergroeningsproject waarbij er op onze speelplaatsen 
speelheuvels, extra aanplantingen en buitenklassen zullen 
komen. 
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-dat er met vertraging op de grote speelplaats een overkapping 
over de ouderzone wordt geplaatst en dat er ook op 
speelplaatsen van blok A en blok B een overkapping zal komen 
om de regen te trotseren. 

-dat de lotjes voor de kienavond nog steeds geldig zijn maar dat 
de kienavond ook in maart 2021 niet is mogen doorgaan. 

-dat ook vele andere activiteiten op de helling staan en dat we 
voorlopig nog steeds niet gaan zwemmen.  

-dat directeur Ivo Vandeput van onze buren van het Kids op 
pensioen is gegaan en dat hij in zijn laatste week ook op De 
Berk nog even gevierd werd. 

-dat op complimentendag alle personeelsleden meer dan één 
complimentje kregen. 
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- dat wij de dag van directeur niet ongemerkt voorbij konden 
laten gaan en dat onze directeur bedankt werd met een heel 
mooie kader en met een nieuwe fietsuitrusting met een speciaal 
voor hem ontworpen embleem op.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dat de vele comités en werkgroepen een grote school 
draaiende houden en dat ook dit infoboekje tot stand kon komen 
door een vlotte samenwerking tussen heel veel collega’s! 

-dat onze FaceBook-pagina al meer dan 1.200 volgers heeft en 
dat we nog meer volgers heel leuk zouden vinden!  

-dat u nu veel meer weet dan vijf minuten geleden en dat u ook 
via Facebook op de hoogte kan blijven van onze activiteiten. 
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Rij voorzichtig op onze parking 

De laatste tijd moeten we vaststellen dat onze parking te klein 
wordt. ’s Morgens is het redelijk druk aan het worden en na 
schooltijd moeten vele ouders op straat parkeren. Het aantal 
leerlingen is sterk gestegen de laatste jaren maar omwille van de 
Corona-periode brengen ook veel ouders hun kind liever zelf 
naar school. Vijf jaren geleden stopten alle bussen nog in de 
Kloosterbeekstraat en was er zelfs géén parking voor ouders. De 
chaos was toen nog veel groter…  

Wij wilden toen een grotere parking bouwen met een inrit en ook 
een aparte uitrit maar deze plannen werden afgewezen omdat 
onze school zich in een bosrijk gebied bevindt. Ook moeten we 
vaststellen dat sommige ouders te gehaast zijn en dat sommigen 
hun wagen niet zo goed parkeren zodat er veel parkeerplaatsen 
verloren gaan. Dat is misschien een werkpunt voor u?  

De chaotische drukte zorgt vaak voor ergernis maar heeft ook 
een voordeel want daardoor is het zelfs niet mogelijk om snel te 
rijden. De verkeersdeskundige van de stad Hasselt is al ter 
plaatse een kijkje komen nemen en zag dat het verkeer niet vlot 
verliep maar dat er ook niet snel gereden kan worden. Dat is dan 
goed voor bijna iedereen want vaart minderen, spaart 
kinderen…  
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Carnaval 
 
Van uitstel komt geen afstel… 
Op vrijdag 5 maart was het stralend weer en kon corona-proof 
de uitgestelde carnavalsviering in onze school toch doorgaan.  
Verschillende kinderen kwamen ’s morgens al verkleed naar 
school: prinsessen, clowns, snoepzak, ridders, piraten… Er 
stapte zelfs een echte wortel de schoolpoort binnen! Ook een 
‘reporter van de VRT’ was aanwezig! Door de geluidsboxen 
klonk al sfeervolle muziek! 
Na de middagspeeltijd was het dan zo ver: onze 
carnavalsoptochten! Super Mario (of was het de directeur?) hield 
eerst een korte toespraak. Na de woorden ‘Alaaf, alaaf’ kon de 
stoet dan echt vertrekken. Prins Timothy en prinses Nora namen 
plaats in de mooi versierde bakfietsen. Een kleurrijke en bonte 
stoet trok over onze speelplaatsen. Wat zagen alle leerlingen en 
leerkrachten er leuk uit! Langs de kant stonden andere 
klasbubbels de stoet te bewonderen.  
Het was een geslaagde dag en dus kon het weekend op een 
fijne manier voor iedereen starten!  
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Artikel over Gioia Valori (klas juf Sarah) 

 



15                         

Pop-upparkje op de rustige speelplaats 
 
Op dinsdag 12 maart werd er een mobiel pop-upparkje door de 
stad Hasselt op de rustige speelplaats geïnstalleerd. Op deze 
manier wordt de verharde speelplaats tijdelijk van groen 
voorzien. 
Het gaat om een container die voor groen en biodiversiteit moet 
zorgen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De 

container moet uitgroeien tot een thuis voor streekeigen 
beplanting, vogels en micro-organismen.  
Top, want een groene buurt is een aangename plek om te leren 
en ontspannen! 
 
 
 
Sneeuwpret tijdens de speeltijden! 
 
Op maandag 8 februari werden we ’s morgens wakker met een 
laagje sneeuw! Doordat de temperaturen gedurende de hele 
week niet boven het vriespunt geraakten, konden we die week 
genieten van mooie sneeuwtaferelen. 
De liefhebbers van sneeuw konden hun 
hartje ophalen tijdens de speeltijden: er 
werden talrijke sneeuwballen gegooid, er 
werd gesleed, gegleden op zelfgemaakte 
glijbanen… Pret verzekerd! 
Hieronder zien jullie enkele leuke 
sfeerbeelden. 
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Sneeuwpret: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kurzweil en Bloon in de klas van Juf Caroline. 
 
Wat te doen als voor leerlingen het technisch lezen nog zo 
moeilijk is dat teksten van begrijpend lezen niet zelfstandig 
verwerkt kunnen worden? 
Wat te doen als de spellingsregels gekend zijn maar traag of niet 
automatiseren waardoor spelling een kwelling blijft? 
Hoe leerlingen met deze problemen blijven motiveren? 
Juf Caroline (BA10) en juf Martien (logo) zochten dit schooljaar 
een antwoord op deze prangende vragen. 
Het gebruik van 5 laptops met remediërende en/of 
compenserende software in de klas leek niet haalbaar. We 
beslisten daarom om zowel voor begrijpend lezen als voor 
spelling naar het ict-lokaal te gaan. Het blijkt een succesformule 
te zijn! 
 
Voor begrijpend lezen gebruiken we a.h.v.  Kurzweil teksten op 
niveau van het kind in plaats van te kiezen voor makkelijkere 
teksten op niveau van het technisch lezen.  
Alle leerlingen kunnen de tekst laten voorlezen in een tempo dat 
voor hen het verwerken mogelijk maakt. Bijkomend wordt 
hetgeen gelezen wordt gemarkeerd zodat ze tevens kunnen zien 
wat ze horen (en eigenlijk ook het technisch lezen een beetje 
oefenen). 
Ook de vragen worden voorgelezen zodat er geen verkeerde 
interpretatie door foutief lezen kan gebeuren. 
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In plaats van het antwoord te schrijven mogen de leerling het 
antwoord typen (waarbij ze ook horen wat ze schrijven) of indien 
het antwoord in de tekst staat, dit antwoord kopiëren en plakken 
bij de vraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het niet moeten worstelen met de tekst en het makkelijk kunnen 
(laten) herlezen van passages zorgt ervoor dat alle energie naar 
de inhoud en het begrijpen kan gaan. 
De belangrijkste winst van dit project is dat de leerlingen 
begrijpend lezen weer graag doen en dat is de beste basis om te 
leren!! 
Daarnaast zien we de computervaardigheden met de week 
verbeteren en kunnen we dus spreken van een win win situatie! 
 
Ook voor spelling wordt Kurzweil gebruikt maar dit alleen in de 
laatste fase. 
Eerst wordt een woordsoort aangebracht in de klas. Hier 
schrijven de leerlingen in hun schrift. Na de aanbreng worden de 
woorden zowel thuis als in het computerlokaal ingeoefend a.h.v. 
Bloon (Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken). 
 
Bloon biedt heel wat oefenmogelijkheden: 

- Je kan aansluiten op de leerstof die in de klas gebruikt 
wordt 

- Je kan gericht werken: inzetten op instructie en feedback + 
zelfcontrole 

- Je kan differentiëren (niet iedereen moet dezelfde 
oefeningen maken) 
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- Het is gevarieerd en leuk: verschillende overhoormethodes 
en spelletjes 

- Aangepaste weergave: hak en plak hulp, aparte kleuren 
voor bepaalde klanken en letters gerichte instructie (bijv. 
spellingsregels) 

- De juiste focus: op het inprenten van visuele woordbeelden 
en niet op het schrijven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het oefenen wordt er dictee gemaakt in het computerlokaal 
met Kurzweil. 
De leerlingen typen en horen meteen wat ze geschreven 
hebben. Zo kunnen ze hoorbare fouten ontdekken en 
verbeteren. 
Bij woorden die juist klinken maar toch fout geschreven zijn 
verschijnt een rood lijntje onder het woord. Dit geeft aan dat de 
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leerling, zoals geleerd in Bloon, moet hakken en luisteren naar 
de klankteen om te weten welke regel toegepast moet worden. 
Het resultaat mag gezien worden! 
 
 
 
 
 
 
 
Ook hier zien we naast de goede resultaten voor spelling ook 
een verbetering van motivatie en een positiever zelfbeeld. 
 
Juf Martien en juf Caroline 
 
 
 
 
 
 

Oogs voor lekkers! 
 
Iedere week krijgen alle klassen in onze school heerlijk vers fruit 
voorgeschoteld. De leerlingen mogen dan onder het afdak hun 
mandje verse vitamientjes gaan ophalen. Het gebeurt soms dat 
er teveel fruit wordt geleverd en daar weten sommige klassen 
wel raad mee. Een aantal weken geleden was er een groot 
overschot aan pruimen. De klas van juf Riet besloot om er 
heerlijke confituur van te maken. De leerlingen mochten zelf het 
fruit wassen, snijden en helpen koken. Het werd een topactiviteit 
en het leukste was dat elke leerling zijn eigen potje confituur 
mee naar huis mocht nemen. Mmm... 
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Sportievelingen, creatievelingen en dierenliefhebbers in de 
klas! 
 
Wij, de leerlingen van juf Ingrid, kregen de kans om tijdens een 
spreekoefening onze favoriete vrijetijdsbesteding aan elkaar 
voor te stellen.  
Heel wat jongens en meisjes uit onze klas beoefenen na de 
schooluren een sport. Tristan speelt basketbal, Lander V. 
voetbalt en Jonas fietst heel graag. Lander B. loopt en springt 
graag tijdens zijn atletieklessen. Maxim behaalde al enkele 
gordels bij karate. Lobke is heel lenig en een echte turnster. 
Senemsu houdt enorm van paardrijden! Deze jongens en 
meisjes droegen ook hun sportuitrusting en hadden een trofee of 
ander attribuut meegebracht. Er zitten dus heel wat 
sportievelingen in onze klas! 
Alessio is een echte dierenliefhebber en toonde prachtige foto’s 
van zijn hond Tosca waarmee hij wekelijks naar de 
hondenschool gaat. 
Lenka is heel creatief en bracht een prachtig zelfgemaakt beeld 
mee dat ze in de 
kunstacademie gemaakt 
had. Charlotte vertelde in 
haar uniform in geuren 
en kleuren over haar 
activiteiten bij de chiro. 
Filip, Joel en Saif doen 
het liever rustig aan en 
gamen thuis regelmatig. 
Zij lieten hun favoriete 
spelletjes zien. 
Zowel de juf als wijzelf vonden het een interessante en leerrijke 
activiteit!  
 
Klas BA16 (juf Ingrid D.) 
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Spelbegeleiding en animatie op de speelplaats! 
 
Dankzij een nieuw initiatief zijn saaie speeltijden sinds dit 
schooljaar verleden tijd! Enkele leerkrachten voorzien wekelijks 
een aantal leuke activiteiten waarbij de kinderen zich fijn kunnen 
uitleven: balsporten, dans, grimeren, tekeningen maken, 
steppen, spelletjes…  
Zoals jullie kunnen zien, genieten de kinderen er volop van! 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Visjes, visjes, visjes... 
 
Sinds kort verwelkomen de kleuters van juf Miet een heleboel 
nieuwe vriendjes. Neen,  geen nieuwe kindjes maar wel een 
aquarium vol visjes. In de klas werkten ze een hele tijd rond dit 
thema. Hun hele klas werd omgebouwd tot een reuze aquarium. 
 
De kinderen waren super enthousiast 
want ze mochten de diertjes eten geven 
en meehelpen overplaatsen naar het 
grote aquarium. Het licht van het 
aquarium en de bewegingen van de 
visjes vinden de kinderen erg leuk en 
gaan er vaak naar kijken. 
 
Ook nu het thema voorbij is, mogen de 
nieuwe vriendjes in de klas blijven. 
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Rekenen op de i-Pad 
 
In de klas van Juf Ester wordt hard gewerkt.  
De leerlingen leren er op een leuke manier kloklezen en 
rekenen. 
Elke leerling krijgt een eigen iPad en kan zo op een speelse 
manier oefeningen maken die hun helpt met rekenen en 
kloklezen.  
Dankzij deze werkwijze kijken ze erg uit naar hun rekenles. 
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Koken in de klas 
 
Juf Joke en juf Melina hebben gekozen om dit jaar rond het 
thema ‘eten en drinken/koken’ te werken. 
De kinderen vinden het heel fijn om samen met de juffen te 
bakken.  Zo maakten wij al soep, fishsticks met puree en 
spinazie, spaghetti, kaastaart, appelcake, appelflappen, brownie, 
chocoladetaart, muffins, feta-olijventaart, pizza,… 
Ook smeren wij regelmatig zelf onze boterhammen in de klas.  
Zo stimuleren wij de kinderen om zelf een keuze te leren maken 
en onze nieuwe woordenschat nog eens extra in te oefenen. 
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Bosklassen  
 
Helaas mochten wij dit jaar niet op bosklassen door de 
coronamaatregelen.  
Maar onze juffen (juf Joke en juf Melina) zochten naar een 
alternatief.  Zo gingen wij wandelen door het water in Bokrijk en 
zijn we naar de kinderboerderij geweest. 
Ook aten wij fishsticks en spinaziepuree net zoals op 
bosklassen.  De kinderen van de klas van juf Joke hebben dit 
voor ons klaargemaakt tijdens hun kookactiviteit..  Mmmm, wat 
was dat lekker! 
We hebben deze week afgesloten met lekkere frietjes, want ook 
die mochten niet ontbreken op onze alternatieve bosklassen. 
Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer genieten en 
overnachten in het bos in Home Fabiola. 
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Onze directeur is jarig! 
 
Donderdag 4 februari 2021 was voor velen een gewone 
donderdag maar hier op De Berk was het die dag feest. Een 
heel groot feest! Onze directeur Luc Piccard werd 50 jaar en dat 
mocht niet zomaar voorbij gaan. Hij werd als een echte kapitein 
in de bloemetjes gezet door alle kinderen en personeelsleden. 
Een heel bijzondere dag die hij niet snel zal vergeten. Omdat 
ook wij dat wel speciaal vonden, nodigden we hem voordien al 
eens uit voor een verjaardagsinterview. Elke leerling van onze 
klas mocht minstens één originele vraag stellen en tijdens de 
opstellessen in het computerlokaal hebben we de tekst 
uitgeschreven met dit mooie resultaat. 
Ben je benieuwd? Lees maar mee …  
 
Op 4 februari ben je jarig, wat vind je fijn aan jarig zijn? 
Natuurlijk vind ik het fijn dat je dan even in de aandacht staat. 
Dat je plezier kan maken en meestal zie je dan vrienden, 
kameraden en familieleden. Op een verjaardag mag het al eens 
wat specialer zijn.  
Ik organiseer elk jaar wel iets voor mijn verjaardag. Maar vorig 
jaar had ik eigenlijk niets georganiseerd, toch besliste ik rond 
18.00 uur om naar ongeveer 20 mensen een berichtje te sturen 
om langs te komen voor mijn verjaardag. Uiteindelijk zijn er toch 
10 vrienden gekomen en hebben we samen iets gedronken. Ik 
weet nog dat mijn broer er ook bij was. Die gaf me toen 6 flesjes 
Corona. Toen hadden we net gehoord van het coronavirus, dat 
was toen net begonnen. Dus dat was toen als grapje bedoeld. 
 
Je wordt 50 jaar. Hoe keek je vroeger naar mensen die 50 
werden? 
Ik vond die vroeger eigenlijk heel oud. Toen mijn oma en opa of 
mijn papa 50 werden, vond ik hen al oud. Dus ik ben eigenlijk nu 
ook al oud, maar geloof me, dat is niet zo. Als jullie zelf 50 
worden, zullen jullie er ook zo over denken. Maar ja, 50 jaar ... 
dat is best al wel lang hé?! 
Wat vinden jullie eigenlijk zelf van iemand die 50 jaar is? 
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Beschrijf jezelf in 4 woorden. 
Ik zeg altijd: sportief, grappig, verstandig en bescheiden. 
Dat laatste is eigenlijk een grapje. Bescheiden wilt eigenlijk 
zeggen dat je niet opschept over jezelf ;-). Ondertussen heb ik 
ook al te veel woorden gebruikt denk ik. 
Dus ik zeg: sportief, grappig, actief en positief. 
 
In welke job buiten directeur zou je erg goed zijn? 
Voordat ik directeur werd, was ik meester. Daar was ik wel goed 
in! 
Het klaslokaal van meester Filip was vroeger mijn klas.  
En daarvoor had ik een klas aan de Kwaakvos, samen met 
meester Wim en meester Piet. Die gebouwen zijn ondertussen 
afgebroken. Vroeger schreef ik ook artikels voor Het Nieuwsblad, 
voor de basketbal. Toen ik directeur werd,  ben ik ermee gestopt. 
Wat ik echt zou willen doen, als ik iets zou mogen kiezen, dan 
zou ik DJ willen zijn. Als ik daarvoor betaald zou worden, zou ik 
met alles stoppen en DJ worden. Op een cruise misschien. Dat 
lijkt me wel leuk. 
 
Van iedereen op de wereld, met wie zou je graag eens uit 
eten willen gaan? 
Ten eerste met mijn vrouw, want dat is al heel lang geleden. 
Als tweede persoon zou ik kiezen voor Sabine Hagendoren, 
onze weervrouw. 
En als derde Julia Roberts. Dat is een actrice. 
Maar liefst niet met alledrie tegelijkertijd. 
 
Zou je liever onzichtbaar zijn of kunnen teleporteren? 
Dat zijn eigenlijk 2 vragen hé?!  Ik denk dat iedereen wel eens 
graag onzichtbaar zou willen zijn, dan kan je stiekem overal 
eens gaan binnen kijken. 
Teleporteren dat zou dan weer heel gemakkelijk zijn. Ik ga wel 
eens graag op reis, soms dicht in de buurt maar ook graag eens 
verder weg. Maar mijn vrouw zit niet graag in een vliegtuig en ze 
reist niet graag lang met de auto of met een bus. Ik zou nog 
eens graag naar Griekenland, Turkije of Egypte gaan, maar dan 
moeten we met het vliegtuig gaan. Dus dan zou ik toch voor 
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teleporteren kiezen. Of misschien toch liever onzichtbaar?!  
 
Wat heb je nog nooit gedaan maar zou je graag eens willen 
doen? 
Een cruise. Dat zou ik echt graag eens doen. Als ik zou mogen 
kiezen liefst een cruise tussen Italië en Griekenland. Maar zoals 
ik zei; mijn vrouw zit niet graag in het vliegtuig maar ook niet 
graag op een boot. Wel een roeibootje, dat hebben we in de 
vakantie zelf nog gedaan, maar niet op een cruise. Misschien ga 
ik dan wel eens op cruise zonder haar. En golfen, dat wil ik ook 
eens proberen! Nu ik erover nadenk, wil ik ook eens graag met 
een luchtballon mee. Dat heb ik ooit al eens gedaan en wil ik 
graag nog eens overdoen. 
 
Heb je speciale talenten? Zo ja, welke? 
Ja, die heb ik. Ik ben sportief en ik vind dat ik het talent heb om 
grappig te zijn. Maar mijn dochter vindt dat bijvoorbeeld niet. Die 
vindt me nooit grappig. Positiviteit vind ik ook één van mijn 
talenten. Misschien is dat nog wel mijn grootste talent. Ik zie in 
alle dingen iets goeds. 
 
Wat is je favoriete mop? 
Ik heb wel een paar goede moppen maar ik kan ze moeilijk 
allemaal vertellen. En eentje uitkiezen als favoriet vind ik best 
wel moeilijk. Als ik er dan eentje moet kiezen ga ik voor deze: 
Heb je al eens walvis gegeten?  
Nee? Ik wel ... heel lekker. Maar veel, heel veel! 
 
Welke dier zou je willen zijn en waarom? 
Ik zou wel eens graag een vlieg willen zijn. Om overal eens te 
gaan kijken en bijna niemand ziet je. Vliegen durven je ook al 
eens lastigvallen. Eens rond de oren vliegen. Dat lijkt me wel 
grappig om mensen te plagen zonder dat ze weten dat ik het 
ben. Ik vind dat geen interessante dieren, maar het lijkt me wel 
interessant om zelf eens een vlieg te kunnen zijn. 
Apen daarintegen vind ik wel heel interessant, maar ik zou dan 
zelf weer geen aap willen zijn. Dat zijn misschien wel mijn 
lievelingsdieren. Een keer per jaar ga ik naar de dierentuin om 
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mijn broer te zien. (Dat is een mopje!) De apen zijn dan één van 
mijn favoriete dieren om te bezoeken. 
 
Zou je wereldberoemd willen zijn? Zo ja, op welke manier? 
Of liever niet? 
Ja, ik zou wel wereldberoemd willen zijn. Ik denk dat dat wel iets 
heeft.  Ik zou beroemd willen worden als de directeur van de 
beste school van de wereld. Niet de beste directeur van de 
wereld, maar als directeur van de beste school. 
Dat alle directeurs van de wereld ook zo'n school willen net 
zoals de onze. Maar ik zou ook beroemd willen worden door 
bijvoorbeeld mee te doen aan de Olymische Spelen. Of als 
trainer van een basketbalploeg. Ik ben nu trainer van de eerste 
ploeg in Nieuwerkerken en dat lijkt me ook wel iets om met die 
ploeg wereldberoemd te worden. 
 
Wat is je allerleukste herinnering? 
Ik denk nog heel vaak aan mijn reis naar Griekenland, daarom 
zou ik er graag nog eens naartoe gaan. Maar mijn allerleukste 
herinnering hier op school is van een leerling die zijn laatste dag 
hier op school zat. Die kwam tegen mij zeggen: 'Toen ik hier op 
school kwam, zei jij dat ik hier heel veel ging bijleren, heel veel 
ging groeien en me veel beter ging voelen. Maar eigenlijk 
geloofde ik je niet. Maar je hebt toch gelijk gehad.' Dat deed me 
veel plezier en vind ik één van de mooiste herinneringen hier op 
school. Maar anderzijds heb je ook veel mooie herinneringen 
aan mensen waarmee je iets hebt meegemaakt of die er nu niet 
meer zijn. Zoals mijn grootouders, mijn oma en mijn opa. 
Die herinneringen draag ik zeker ook mee.  
 
Hoe ziet je ideale zondag er uit? 
Mijn ideale zondag is redelijk lang in bed blijven liggen. Lekker 
uitslapen. Rustig opstaan, want anders blijf je de hele tijd liggen 
en dat is ook niet de bedoeling. Dan een ontbijt, liefst met 
iedereen van het gezin erbij. Daarna zou ik graag gaan sporten; 
fietsen, lopen of tennissen. Dat vind ik altijd leuk op een zondag. 
Met vrienden iets gaan doen zou ook zeker op de planning 
staan, misschien samen eens gaan wandelen. Daarna 's avonds 
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gezellig iets eten en als het kan naar de voetbal kijken. 
Als mijn favoriete ploeg dan nog eens wint, dan denk ik dat mijn 
zondag niet idealer kan! 
 
Hoe oud zou je voor altijd willen zijn? 
39. Dat lijkt me een goede keuze. Maar 45 vind ik ook oké.  
25 ook. Laten we zeggen dat alles onder de 40 goed is :-). 
 
Waar ben je bang voor? 
Ik ben eigenlijk niet zo gek van spinnen. Spinnen,kakkerlakken 
en ratten. Ik ben er niet bang voor, maar meestal zie je die heel 
onverwacht. En ik schrik niet graag. Ze kunnen zo plots 
opduiken en dan schrik ik heel erg. Daar hou ik niet van.  
Als ik er wat langer over nadenk, ben ik wel wat bang om nooit 
meer te kunnen sporten. Bijvoorbeeld wandelen, fietsen, 
tennissen, ...  . Ik zou het erg vinden als ik dat nooit meer zou 
kunnen doen. En misschien ben ik ook wel bang dat mijn vrouw 
slimmer wordt dan ik. 
 
Stel: je zit een nacht opgesloten in Ikea. Wat zou je doen? 
Ik zou alles eens uittesten; het ballenbad, de bedden, misschien 
zelfs het toilet in de toonzaal. Maar ik zou ook proberen om er zo 
snel mogelijk weer uit te geraken!  
 
Vind je het fijn om geïnterviewd te worden? 
Ja! Ik vind dat heel fijn. Ik ben heel blij dat ik hier mag 
langskomen. Vroeger heb ik dat zelf ook veel gedaan, toen ik 
nog artikels schreef voor Het Nieuwsblad. Dan mocht ik de 
basketters interviewen na de match. Dat vond ik altijd wel fijn. 
 
Stel: je mag vanaf nu nog maar één gerecht eten. Welk 
gerecht kies je dan? 
Dan zou ik het all-in buffet kiezen van het Golden Hotel in Lloret 
de Mar. Daar hebben ze alles! Maar één gerecht kiezen ... (de 
directeur denkt diep na) Dan kies ik voor de Griekse Mezze. Dat 
is een beetje zoals tapas. Een bord met allerlei kleine Griekse 
gerechtjes. 
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Als je je eigen naam kon kiezen welke zou dat dan zijn en 
waarom? 
Ik zou dan kiezen voor Junior. Ik wou mijn zoon Junior noemen, 
maar mijn vrouw vond dat absoluut geen goed idee. Ik vind dat 
een mooie naam, maar blijkbaar vinden niet veel mensen die 
naam mooi. Het betekent eigenlijk 'de jongere', dus zo blijf je 
toch ook steeds een beetje jong, ook al word je wat ouder. 
 
Wat is je favoriete muziek? 
Ik hoor graag Nederlandstalige ambiance muziek. Liedjes die je 
kan meezingen, al weet je misschien niet juist wat de tekst is, 
maar toch kan je ze meezingen. Maar ook Franstalige muziek 
kan ik wel smaken.  
 
Als je zelf een superkracht zou mogen kiezen, welke kies je 
dan? 
Ik zou kiezen voor wijsheid en voor onsterfelijkheid.  
 
Wat zou je doen als je de lotto wint? 
Daar heb ik onlangs nog over nagedacht! 
Ik zou alles kopen waarvan mijn vrouw de afgelopen 5 jaar zei: 
'Dat zouden we toch moeten hebben hé?!'. Dan zou ik dat 
allemaal voor haar kopen. 
Maar als ik echt teveel geld had dan zou ik voor mezelf een 
zeilschip kopen. En dan neem ik er ineens een kapitein bij. 
 
 
We willen onze directeur graag bedanken voor het fijne interview 
en wensen hem veel hieperdepiepjes en hoeraatjes voor zijn 
50ste verjaardag! 
Proficiat! 
 
Klas BA21 van juffrouw Dorien. 
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dankjewel voor het interview en 
nogmaals proficiat met deze speciale verjaardag! 
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Pensioenviering voor bus-chauffeur Patrick 
 
Een maand geleden namen we op een heel mooie en 
emotionele manier samen met alle leerlingen afscheid van 
chauffeur Patrick. Deze busbestuurder reed meer dan 20 jaren 
voor school De Berk en voor het Kids. Voor Kerstmis reed hij 
nog met de bus van Kroon-Reizen maar daarna ging het met zijn 
gezondheid niet meer zo goed...  Op 25 februari kwam hij met 
zijn kinderen en kleinkinderen iedereen uitwuiven. Het werd een 
heel mooi en aangrijpend moment. Ook alle chauffeurs en alle 
busbegeleiders bedankten hem met een mooi afscheidscadeau! 
Wij bedankten Patrick voor zijn jarenlange trouwe dienst! Enkele 
weken later is Patrick overleden. Wij wensen familie, vrienden en 
zijn collega’s veel sterkte toe. 
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Dierenplezier 
In de kleuterklas van juf Sabine was het één en al dierenpret.  
 
In thema ‘hond’ deden we superleuke activiteiten in de klas. 
De kleuters waren allemaal in hun sas. 
 
Heel veel hondenknuffels om mee te spelen; 
Neen hoor, we gingen ons niet vervelen! 
 
Samen alle honden wassen  
En ze daarna ook laten plassen... 
 
Zelfs in de mand gaan liggen was heel erg leuk 
En de anderen lachten zich dan in een deuk! 
 
Het was een superthema om van te genieten 
Samen met onze deugnieten. 
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Kickertoernooi 
 
Voor het eerst werd er in De Berk dit schooljaar een kicker-
tornooi georganiseerd. Er zitten heelwat van die groene beestjes 
in en rond ons domein maar daarover gaat het eigenlijk 
helemaal niet.  
Een kicker is ook een andere naam voor een voetbaltafel. 
De kinderen maakten eerst kennis met de kicker tijdens de 
speelplaatsanimatie-werking.  
Daarna mochten de kinderen inschrijven per duo. Er waren 20 
teams ingeschreven om tijdens de middagspeeltijd te komen 
meedoen aan het tornooi. Eerst waren de voorrondes. De beste 
teams mochten deelnemen aan de finale. 
Onder spots en met de nodige opzwepende muziek bleven de 
laatste 2 teams over voor de grote finale: Liben/Brent en 
Guy/Mathew brachten een beklijvende finale: 
Eindstand: 8-7!! 
En zo gingen Liben en Brent met de eerste kicker-beker van 
school De Berk aan de haal! 
Met dank aan de stagiaire van juf Lize B. want zij stelde de 
kickertafel gratis ter beschikking van onze school.  
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Videobellen met leerlingen in Ter Heide 
 
Een aantal leerlingen van onze afdeling EMB, verblijft tijdens de 
week in Ter Heide. Om alle bewoners te beschermen tegen het 
coronavirus, mogen onze leerlingen tijdelijk niet naar school 
komen. We missen hen ontzettend want het duurt nu al veel te 
lang…!  
Gelukkig werken er ook leerkrachten van De Berk in Ter Heide. 
Samen met juf Nicky hebben de leerlingen een paar keer 
kunnen videobellen met de klasjuf en de klasgenootjes.  
 

       
 

Het was heel fijn om de leerlingen nog eens terug te zien.  
De kinderen genoten er duidelijk ook van.  
Hopelijk kunnen we hen allemaal snel weer op school 
verwelkomen! 
 
Juf Nicky en logopedist Myrthe. 
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Derde trimester (start maandag 19 april 2021) 
 
Pedagogische studiedag: woensdag 5 mei 2021. 
 
O.-H.-Hemelvaart:   donderdag 13 mei 2021. 
Brugdag:     vrijdag 14 mei 2021. 
 
Pinkstermaandag:   maandag 24 mei 2021. 
 
Oudercontact:    donderdagavond 24 juni 2021. 
 
Einde van het schooljaar: woensdag 30 juni om 12.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIJNE PAASVAKANTIE! 


