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Bereninfo september 2019 
Dag Datum Klas Uur Activiteit 

WELKOM BERENKINDEREN 
Maandag 2 Iedereen 8u45 Welkom (terug) op deze eerste schooldag.  

Ook de mascotte van SuperNils is aanwezig. 
Donderdag 5 KS+LS 19u00-

20u00 
Kennismakingsavond doorlopend van 19u00 tot 20u00. Ook 
dit jaar hebben wij een interactieve route door de school, 
met behulp van QR-codes, voorzien. Uiteraard kan u de 
klasleerkrachten gewoon in hun klas terugvinden om 
eventuele vragen te beantwoorden.  
Er is géén opvang voor kinderen voorzien op school.  

Maandag 9 LS  Speelgoeddag! Ook dit schooljaar mag je elke eerste 
maandag van de maand speelgoed van thuis meebrengen. 
Uitzonderlijk in september de 2de maandag.  
Afspraak: geen duur speelgoed én het moet in je 
boekentas passen.  

Dinsdag 10 Ouders 19u30 Eerste vergadering van ons oudercomité in de 
leraarskamer. Iedereen is welkom.  

Woensdag 11 KSLS  Laatste dag om abonnementen te bestellen (géén 
verplichting!) 

Vrijdag 13 L1+L6 Hele dag Uitstap naar De Schorre. Meer info volgt.  
Woensdag 25 LS +/- 9u00 

 
Scholenveldloop op het voetbalterrein. Supporters zijn 
welkom!  

  Iedereen 13u30 – 16u Groot openingsfeest van het Huis van het Kind. Iedereen is 
welkom! 

Donderdag 26 L4 Hele dag Terug naar hoe het vroeger was in Bokrijk.  
  LS  Dj Kris & Kris sluiten deze eerste maand weer af met 

muziek. Doe je haar ook maar eens lekker gek! 
Maandag 30 L1 Hele dag Op bezoek bij kinderboerderij ‘t Struisvogelnest.  

BERENNIEUWS 

Welkom 
Het personeel van de Beren heet alle Berenkinderen en hun 
ouders hartelijk welkom op onze school. Graag stellen wij 
het Berenteam van dit schooljaar aan u voor. 
 
Directeur:    juf Karin Van den Brandt 
Secretariaat :   juf Sandy Juchtmans 

  juf Karin Arnouts    
Kleuterschool: 
Knuffelberen (instap):      juf Kim Roelandts   
Winnie de Poeh (K1a):   juf Ragna Geerts 
Winnie de Poeh (K1b):   juf Linse De Prince 
Paddingtonbeer (K2a):   juf Zoë Ams  

Paddingtonbeer (K2b):      juf Veronique Borré (part-time) 
      juf Gitte Cools (part-time) 
Pandaberen (K3a):   juf Ine Gauwloos 
       juf Kim Messiaen 
 
Kleuterturnen:                  juf Ina de Smedt  
Ondersteuning:       juf Marleen de Maeyer 
      juf Liliane De Backer 
 
Voor- en nabewaking  juf Martine Boonroy 
     juf Heidi Budts 
      juf Christel Driessens 
      (ondersteund door andere vrijwilligers) 
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Lagere school: 
L1A (Tatty) juf Gitta Houbrechts 
    juf Delphine De Wildeman  
  (part-time) 
  juf Jessica Wijnands (part-time) 
L2A (Berenbeer) meester Kris Van Herck 
     juf Kristel Bartholomeeussen 
  (part-time) 
   juf Hayat Jongenelen (part-time) 
L3A  (Bonobeer) juf Ariane Heylen 
     juf Caroline Van Joenerboey 
L4A (forever friends) juf Bianca Van Put 
L5A (Berenbeer) meester Kris Lenaerts 
L6A (Brother Bear) juf Vicky Vermeiren 
 meester Dennis Vanuytsel 
Turnen :  juf Lizzy Peeters  
  meester Eyup Daskin 
Niet-confessionele zedenleer: juf Cathy Ivers 
Katholieke godsdienst:   meester Jan Van Daele 
Islamitische godsdienst: meester Mohammed El Allaoui 
Protestantse godsdienst : juf Chris Van Looveren  
Zorgcoördinator: juf Keely Wallaert 
Ondersteuning:  juf Lynn De Bruyn 
  Juf Anita Brabands 
 
Voorbewaking: 
Wie voor 8u30 aan de schoolpoort staat, gaat automatisch 
naar de voorbewaking. Opvang is voorzien vanaf 7u tot 
8u30. De kleuters en de leerlingen van de lagere school 
zijn samen in de grote zaal tot 8u00, daarna gaan de 
leerlingen van de lagere school naar de speelplaats.  
 
Nabewaking: 
Er is nabewaking van 15u30 tot 18u00. Alle kinderen zijn in 
de grote zaal of buiten.  
    
Zwemmen: 
Het zwemmen start in de eerste week van oktober. 
Verdere informatie krijgt u van de klasleerkracht.  
 
Briefwisseling via mail: 
Om alle ouders de kans te geven hun keuze voor dit 
schooljaar kenbaar te maken, werken we deze en volgende 
week enkel met brieven via het bakje/huiswerkmap. Vanaf 
maandag 16 september gaan we van start met de brieven 
via mail.  
 
Studietoelage: 
Vanaf dit schooljaar moet je geen aanvraag meer doen. Dit 
gaat nu automatisch en wordt betaald via je uitbetaler van 
het Groeipakket (=kinderbijslagfonds).   
 

Overschrijvingen: 
Alle betalingen gebeuren nog steeds via overschrijving. U krijgt 
begin oktober de rekening van september. Mogen wij u vragen om 
steeds tijdig te betalen met vermelding van de gestructureerde 
mededeling. Bij problemen of voor een financiële tussenkomst 
kan u steeds, na afspraak, terecht bij de directie. 
 
Schoolreglement: 
Het schoolreglement is lichtjes aangepast en kan u eind deze 
week terugvinden op onze website. Indien gewenst kan u een 
afgedrukt exemplaar krijgen. Gelieve hiervoor naar het 
secretariaat te komen.   
 
Abonnementen: 
In de loop van deze week krijgt u een aantal informatiefolders 
waarmee u tijdschriften kan bestellen. Dit is niet verplicht en 
wordt in de klas niet gebruikt als werkboekje. Gelieve alle 
bestellingen ten laatste 11 september aan de klasleerkracht te 
bezorgen. Betalen kan met cash geld of via de schoolrekening.  
 
Snack 
Doordat de school flink gegroeid is, gaan sommige klassen een 
beetje later eten. Een extra boterham + een stukje fruit (in een 
apart doosje) om 10u25 kan helpen om extra geconcentreerd te 
blijven tot etenstijd.  
 
SuperNils: 
Met de opbrengst van de Urbantrail  
heeft SuperNils de mascotte  
kunnen aankopen.  
U kon deze vanochtend  
bewonderen op onze speelplaats.  
 
Weekverblijven: 
L6: 2 t.e.m. 5 juni  Hostel Voeren, Voeren 
L5: 2 t.e.m. 5 juni  Hostel Voeren, Voeren 
L4: 4 t.e.m. 7 mei  Ruige heide, Zandvliet 
L3: 17 t.e.m. 19 juni  Horizon, Bredene 
 
Pedagogische studiedagen + facultatieve verlof: 
Op onderstaande dagen is er geen opvang voorzien! 
Maandag 7/10 Facultatieve verlofdag 
Woensdag 27/11 Pedagogische studiedag 
Vrijdag 31/01 Facultatieve verlofdag  
Woensdag 12/02 Pedagogische studiedag 
Donderdag 30/04 Pedagogische studiedag 
Dinsdag 30/6 lessen eindigen op 12u20 
 

 
 


