
Nieuwsbrief

27 september 2013

Beste ouders,

We zijn al een maand verder. Ziehier de info voor de maand oktober.

Kalender

30/09 ma schoolfotografie

oktober 14 ma L5 naar de boomklever

15 di geen studie wegens personeelsvergadering

17 do Kortrijk anno 1302 voor L5 en L6
L1 naar de boomklever

19 zat wandeltocht  org Ouderraad

22 di Noordzuid voor L4 Stringe Vichte

23/24 woe/
do

oudercontacten

23 woe infoavond vormelingen

24 do voorstelling rond middelenpreventie voor L6 Stringe
Vichte

25 vrij start herfstvakantie

Alle andere data vind je op de kalender op de website www.debergop.be

Noteer alvast deze data:
- grootouderfeest: 14 november
- eetfestijn: 22 februari

Info-avond

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de info-avonden. De reacties waren heel positief. Nu
heeft u een goed beeld van wat uw kind allemaal zal leren dit schooljaar, hoe dit aangepakt
wordt en weet u welke afspraken gemaakt zijn.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.debergop.be&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsU5nwzdwMGm_mgikaWOupnMTUtQ


Studietoelage

In de inkom kan u de documenten vinden om een studietoelage aan te vragen.
Doe zeker eens de moeite om te checken of u er recht op heeft.

Maaltijden

 Een kleine rechtzetting:
- de fiscale attesten voor opvang zullen vanaf nu op €0.30 berekend worden.
- maaltijd lager: € 3.35 (op de eerste nieuwsbrief stond een fout)

Batterijen

Graag nog een warme oproep voor onze inzameling van batterijen.

Dit wordt ingezameld:
- alle gebruikte batterijen
- alle accu’s en batterijen uit toestellen zoals gsm’s, draagbare computers, scheerapparaten,
boormachines, radio’s, fototoestellen, videocamera’s, speelgoed, afstandsbedieningen, enz…
- alle gebruikte zaklampen

Recycleren, beter voor de natuur!

Verloren voorwerpen

Wij hebben altijd een hele voorraad verloren voorwerpen. Momenteel zijn het vooral
koekendoosjes en boterhammendozen. De kinderen zelf herkennen hun eigen dozen niet, want
meestal hebben ze regelmatig een ander potje mee. Er zitten daar nochtans dure doosjes bij (vb
tupperware). Mogen wij nogmaals heel uitdrukkelijk vragen om alles te naamtekenen aub!
Binnenkort komen de mutsen, sjaals en handschoenen weer uit de kast. Naamtekenen aub!
Er hangen momenteel ook een aantal mooie truien. Maar van wie???
Graag dus uw medewerking om onze stapel verloren voorwerpen te reduceren. U heeft
waarschijnlijk ook graag dat uw kind zijn/haar gerief terug meebrengt naar huis!

Donderdag = wieltjesdag

Net zoals vorig schooljaar is donderdag wieltjesdag. De afspraak is dat de kinderen met hun
eigen step rijden, dit om misbruik te voorkomen. Het is echter onmogelijk voor de leerkrachten
om dit te controleren als de step geen naam draagt. Dus ook hier een dringende oproep om heel
duidelijk de naam van uw kind te noteren op de meegebrachte step!!

Schoolfotografie

Dit jaar worden individuele en klasfoto’s genomen. Voor de 3de graad pasfoto’s.

Studie

Op de eerste schooldag waren er heel wat inschrijvingen voor de studie nl 37. We konden
onmogelijk het lot laten beslissen en kozen daarom om nog een groep bij te maken olv meester
Wouter in het nieuwe computerlokaal.
Beide groepen zijn volzet (24 + 13). We kunnen dus geen nieuwe inschrijvingen meer
aanvaarden.



De boomklever

In de kalender vindt u regelmatig “De boomklever” terug. Misschien vraagt u zich af wat dat is.

Ziehier een woordje uitleg:

 In het kader van de beheerovereenkomst tussen het gemeentebestuur Anzegem en de vzw Domein

Sint-Arnoldus kreeg de gemeente Anzegem een lokaal ter beschikking in het centraal gelegen "Bronnenhuis".

Door het gemeentebestuur werd het lokaal volledig uitgerust en ingericht als een natuureducatief lokaal.

Het project werd medegefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen.

Het lokaal kreeg de naam "De Boomklever", een bosvogel typisch voor het domein.

De gemeente Anzegem stelt het lokaal gratis ter beschikking aan scholen en verenigingen voor activiteiten

rond natuur-, milieu- en landschapseducatie.

Tijdens de maanden april/mei en september/oktober is er voor scholen de mogelijkheid tot een begeleide

activiteit door een vrijwilliger, maar dan (in principe) enkel in de namiddag (13u30-15u30). Meer info over

dit aanbod vind je op: http://deboomklever.skynetblogs.be/

Oudercontacten

Voor het oudercontact op het einde van deze maand zal u nog een brief ontvangen van de
klastitularis.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.anzegem.be%2Fleefomgeving%2Fmilieu%2Fnatuur-en-landschap%2Fdomein-sint-arnoldus&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdu0_UwDiEh1sAjJs2t_qTMLlsNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.anzegem.be%2Fleefomgeving%2Fmilieu%2Fnatuur-en-landschap%2Fdomein-sint-arnoldus&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdu0_UwDiEh1sAjJs2t_qTMLlsNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdeboomklever.skynetblogs.be%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOcO-QK5i6LIqdjxnG7YZrja2wkw

