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Serotonine… al ooit van ge-

hoord? Je kan het woord mis-

schien eens beginnen te ont-

leden… nog niks? Voor diege-

nen die vroeger goed waren 

in biologie en scheikunde kan 

een belletje beginnen te rin-

kelen.  

Serotonine is een sto)e in 

onze hersenen dat ervoor 

zorgt dat we vrolijk zijn of 

juist niet, dat we vol zelfver-

trouwen zijn of juist een beet-

je twijfelen bij alles wat we 

doen. Apart hé!  

En wat wil het toeval? Juist in 

de zomer maakt ons lichaam 

extra veel serotonine aan. De 

dagen worden langer en de 

zon sterker. Dus worden we 

een stuk vrolijker, gaan we in 

de tuin zi/en of werken en 

genieten we van de fluitende 

vogels om ons heen. 

Met deze zonnige gedachte in 

ons hoofd willen we iedereen 

bedanken die een steentje 

hee2 bijgedragen tot het 

maken van onze school. Hetzij 

als fietsbegeleider, als lid van 

het oudercomité, als leesmoe-

der, als lid van het schoolbe-

stuur, als fruitschiller, als hel-

pende hand … Of gewoon als 

ouder, grootouder in de klas 

komen vertellen of helpen.  

Het maakt niet uit waarom, 

maar wij vinden het fantas-

4sch dat je onze kinderen in 

het hart draagt en daartoe 

een steentje hebt bijgedra-

gen! Hartelijk bedankt! 

Het schooljaar zit er op… Even 

wordt de riem minder hard 

gespannen! Wij wensen jullie 

allemaal een zeer leuke va-

kan4e toe en mocht je niet 

weten wat te doen dan heb ik 

een op4e voor jullie: ga bui-

ten in de tuin zi/en,  sluit je 

ogen en  laat de stof serotoni-

ne volledig haar werk doen… 

Ah ja, serotonine zorgt er 

namelijk ook voor hoe goed je 

slaapt! 

      Pre8ge vakan4e! 

 

 

 

 

Weet	jij	al	wat	te	doen?	

juni 2016 

Veel	succes,	het	ga	jullie	goed!													

Op 30 juni nemen we afscheid 

van onze zesdeklassers. Zij 

gaan de grote sprong maken 

rich4ng middelbaar of secun-

dair onderwijs. Als school 

hebben we getracht hun de 

nodige bagage mee te geven, 

iedereen op zijn niveau en 

met zijn kwaliteiten, kortom: 

een stevige basis! 

Wij wensen al onze kinderen 

een hele leuke toekomst toe.   

Rune, Mats, Chayenne, Danio, 

Nilüfer, Gite, Xander, Vincent, 

Berkay, Kaan, Ceren, Bert, 

Liesl, Cheyenne, Burak, Julio, 

Emma, Seppe, Lo.e, Lara, 

Dilara, Burak, Emre, Hana, 

Rune, Kaan, Lore, Yuna, Sükrü, 

Zina, Ilayda, Esma, Miray, Mah-

mut, Serhan, Saartje, Rhune, 

Achraf, Patrice, Saraline, Neze-

hat, Lara, Lars, Jelle, Fran, Zoë, 

Nina, Rabiya, Yagmur 

Aan alle kinderen en hun ouders 

een dikke proficiat!!! 

LET OP: DONDERDAG 30 JUNI HALVE DAG SCHOOL! 



Volgend schooljaar is het zover: we verhuizen met het 

derde leerjaar tot het zesde leerjaar naar de nieuwe ge-

bouwen. Een nieuwe school impliceert dat we op alle 

vlakken vooruitstrevend moeten zijn. 

Onze klassen zullen uitgerust zijn met de modernste 

technologieën om te voldoen aan de evolu�es op peda-

gogisch en didac�sch vlak.  

Maar ook op vlak van  communica�e naar jullie toe evo-

lueren we mee. Vanaf vandaag zullen we op facebook 

terug te vinden zijn.  Via deze weg willen we jullie nog 

beter op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt bin-

nen onze schoolmuren. 

   De inschrijvingen voor nieuwe leerlingen kunnen elke schooldag van het huidi-

ge schooljaar gebeuren en �jdens de vakan�eperiode van: 

         - donderdag  30 juni tot woensdag 06 juli.  

         - Van dinsdag 23 augustus tot  

            woensdag 31 augustus. 

Telkens van  09.00u tot 12.00u en na afspraak  (011/42 27 86) 

  

 

 

Data	september	2016						Verloren	voorwerpen																																								

	De	Beerring	op	facebook!?!	

Nieuwe	inschrijvingen										

In de loop van het jaar blijven er nog al�jd heel veel jassen, 

sjaals, mutsen, boterhamdozen,  turnzakken en andere ge-

vonden voorwerpen in de school liggen.   

Kom zeker eens langs wanneer jullie iets kwijt zijn. 

Na 30 juni worden alle gevonden voorwerpen van  Beerring 

2 naar  Beerring 1 gebracht.  Alles wat na  04 juli is blijven 

liggen wordt geschonken aan een goed doel. 

 

 

30-08   openklasdag van 16.30u tot 18.30u 

05-09   infovergadering voor het 1e, 2e, en 3e lj 

06-09   infovergadering voor de kleuters  

08-09   infovergadering voor het 4e, 5e en 6e lj 

12-09 tot 16-09   zeeklassen 6e lj   

23-09   bezoek brandweer 1e tot 6e lj  

28-09   pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen 

30-09  lokale verlofdag scholen Beringen 
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Ook Bolke de Beer aan het krijtbord zal plaats moeten ruimen 

voor een nieuw logo, aangepast aan de �jd van vandaag. 

 

 

 

In de loop van het eerste trimester gaan we, samen met de 

leerlingen en jullie, op weg naar de nieuwe school met een 

nieuwe logo onder de arm. Dit gaan we doen op een gepaste 

ludieke manier en zal volgend schooljaar naar jullie gecommu-

niceerd worden. 

 



Het nieuw schooljaar start  op don-

derdag 01 september 2016. 

OPGELET! De beginuren zijn de eerste 

schooldag uitzonderlijk verschillend.  

Zo willen we de ouders, die kinderen 

hebben in verschillende ves#gings-

plaatsen, de gele-

genheid geven om 

hun kind op de 

eerste schooldag 

naar school te 

brengen. 

-  De kleuters en de leerlingen van 

het 1e, 2e en 3e leerjaar starten 

om 09.00u. (Koerselsesteenweg) 

- De leerlingen van het 4e, 5e en 

6e leerjaar starten om 08.40u. 

(Brouwersstraat) 

- De kleuters van de wijkschool 

starten om 09.00u. 

 

 

 

 

 

Elk jaar bij het begin van het schooljaar, houden 

wij eraan jullie te informeren over de klas– en 

schoolwerking. Voor begin september kunnen wij 

jullie de volgende data al meedelen: 

• Infoavond 4e, 5e en 6e leerjaar:     

             Donderdag 08 september 2016 

• Infoavond 1e, 2e en 3e leerjaar:      

             Maandag 05 september 2016 

• Infoavond kleuters:                             

             Dinsdag 06 september 2016 

   
Pedagogische studiedag:  woensdag 28 september 2016 

Lokale verlofdag: vrijdag 30 september 2016 

Herfstvakan�e: van maandag 31oktober tot zondag 06 november 

2016 

Wapens�lstand: vrijdag 11 november 2016 

Kerstvakan�e: van maandag 26 december tot zondag 08 januari 

2017 

Pedagogische studiedag: woensdag 25 januari 2017 

Lokale verlofdag: vrijdag 10 februari 2017 

Krokusvakan�e: van maandag 27 februari tot zondag 05 

maart 2017 

Paasvakan�e: van maandag 03 april tot maandag 17 

april 2017 

Dag van de arbeid: maandag 01 mei 2017  

Pedagogische studiedag: woensdag 03 mei 2017 

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017 

Brugdag: vrijdag 26 mei 2017 

Pinkstermaandag: maandag 05 juni 2017 

 

Veranderingen	op	1	september	2016	

								START	NIEUW	SCHOOLJAAR	2016-2017	

Hervatting	van	de	lessen																				Infoavonden																														

		Vakantiedagen	schooljaar	2016-2017	

de Beerring 1 blij7 open tot 12.45 u. 

*De rij tussen de Beerring 1 en Beerring 2: deze rij wordt 

niet meer georganiseerd. 

*Na de Kerstvakan#e, meer bepaald op 09 januari 2017, 

krijgen het derde tot het zesde leer-

jaar les in de nieuwe gebouwen 

(Bogaarsveldstraat 20, 3580 Beringen) 

Zoals we aangekondigd hebben via een brief veranderen 

er op 01 september 2016 toch een aantal zaken. Om jullie 

er aan te herinneren ze;en we alles nog eens even op een 

rijtje:  

*De schooluren: Beerring 1: van 08.40 tot 12.15 u. en van 

13.20 u. tot 15.20 u. 

                             Beerring 2: van 08.40 u. tot 12.15 u. en 

van 13.15 u. tot 15.10 u. 

‘s woensdag eindigen beide ves#gingen om 12.15 u. maar 

Pagina 3 


