
 

Nieuwsbrief 

1 september 2019 

 

 

 
Beste ouders, 
 

Een nieuw schooljaar is gestart! 
We heten vandaag 1 nieuwe leerkracht, 

 4 nieuwe kleuters en  
10 nieuwe leerlingen in het lager van harte welkom!  

We tellen 9 leerlingen meer dan 1 september vorig schooljaar!  
We zijn heel blij dat jullie er bij zijn!  

Welkom! 
 

 

Personeel 

 

Deze mensen gaan uw kind(eren) begeleiden: 

 

Kleuter peuter / 1ste kleuter: Hanna Garrez  

2de
 kleuter: Katrijn Verpoort  

3de
 kleuter: Flore Vercruysse 

zorgjuf: Greet Dooms (½)  

kinderverzorgster: Joke Patteeuw 

Lager 1ste  lj : Veerle Schamp 

2de
 lj: Ella Martens 

3de
 lj: Emma Defoor 

4de
 lj: Kim Defoirdt (½) en Lieselot Dupont (½) 

5de lj : Christiane Delobelle (⅘) en  Lot Dupont (1/5) 

6de
 lj: Marieke D’Haene (ouderschapsverlof ½) en Tine 

Willaert (½) 

zorgjuf: Tine Willaert 

Bewegingsopvoeding kleuter + zwemmen lager : Hannes Frooninckx + Lot Dupont 

 

lager: Lot Dupont 



Zorgcoördinator Lien Steenhaut (½) 

Administratief 

medewerker 

Griet Hemerijckx 

Middagtoezicht Mia ‘t Kindt 

Nancy Platteau 

Annie Verstraeten 

Linda Waelkens 

Directie An Dubuquoy (½): administratief directeur 
 
Kim Defoirdt (½): pedagogisch directeur 

 

De leerkrachten kan u vlot  bereiken per mail. Iedere lkr heeft een bergopadres dat als volgt 

gevormd is: voornaam.familienaam@debergop.be  bvb hanna.garrez@debergop.be  

De mobiele telefoons van de leerkrachten zijn niet beschikbaar overdag. Overdag kan u naar 

het schoolnummer bellen nl 056 68 05 15 of naar de GSM 0495/ 45 71 02; We proberen uw 

oproep te beantwoorden, wat niet altijd gemakkelijk is aangezien het secretariaat niet altijd 

bemand is. Onze excuses hiervoor. Voor niet dringende zaken kan u best een mail schrijven 

naar info@debergop.be. Op dit mailadres bereik je beide directies. 

Of … kom gerust binnen op het secretariaat.  Altijd welkom! 

 

 

Leertijd en toezicht 

 

voormiddag:  van 08.40 u. tot 11.50 u. 

namiddag: van 13.15 u. tot 16.00 u. (op vrijdag tot 15.00 u.) 

 

Mogen wij u vriendelijk vragen uw kind(eren) steeds op tijd naar school te brengen zodat de 

lessen niet gestoord moeten worden. Het is ook belangrijk dat uw kleuter van de start van het 

onthaal kan meegenieten.  Hartelijk dank bij voorbaat. 

 

Toezicht op de speelplaats: 

- ’s morgens: vanaf 8 uur (Kinderen die voor 8 uur aanwezig zijn, gaan naar de 

kinderopvang!) 

- ’s middags: van 11.50 tot 12.05 uur en vanaf 13.00 uur voor de kinderen die over de 

middag naar huis gaan. 

- ’s avonds: tot 16.15 uur 

 

 

Maaltijden/dranken 

 

● kleuters betalen € 2.80 /  leerlingen van het lager betalen € 3.80 
● Kinderen die boterhammen meebrengen, drinken altijd SOEP en betalen  € 1.40 
 

Net zoals de voorbije jaren zal de kostprijs voor de maaltijden gesplitst worden op de 

facturen: opvang (€ 0.70) en soep of maaltijd (€ 0.70 /  € 2.10 of € 3.10) zodat we u een 

fiscaal attest kunnen bezorgen. 

  

Voor de maaltijden vragen we om regelmaat. Het is niet mogelijk steeds zomaar te 

wisselen tussen boterhammen / warme maaltijd / thuis eten. We kunnen wel 

rekening houden met ouders die deeltijds of in ploeg werken, zolang er een vaste regeling 
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is. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen. Zonder regelmaat kunnen de mensen die 

toezicht doen niet weten of uw kind in de refter moet zijn of niet.  

 

NIEUW!   Dit jaar hebben we een andere leverancier nl Esthio uit Harelbeke. Er wordt 

gevraagd om de aantallen de maandag door te geven voor heel de week. Vanaf 16 

september zullen we dat dan ook doen.  

Je kan de maaltijden de maandag via de heen en weer map (kleuter) of via de agenda 

meedelen. 

 

 

Tussendoortjes 

 

Is het mogelijk om gezonde tussendoortjes mee te geven aub? Een stuk fruit of groente 

voor de voormiddag en eventueel een koek voor de namiddag. 

 

Dit blijft zoals het was: 

Dinsdag en woensdag zijn de fruitdagen! Op dinsdag krijgt ieder kind een stuk fruit 

aangeboden door de ouderraad. Op woensdag vragen we dat u, beste ouders, een stuk 

fruit of groente aan uw kind meegeeft. Koeken blijven die dag in de schooltas zitten! 

 

Wat koeken betreft: geen chocoladekoeken of variaties tussen koek en snoep. Best een 

droge koek, liefst zo gezond mogelijk zoals bvb peperkoek, rijstkoek, …  

 

Snoep is niet toegelaten, enkel voor een verjaardag kan het wel.  

  

Zoals ieder jaar promoten we ook water drinken. In de kleuterklassen wordt water  

aangeboden in bekers en de lln van het lager mogen hun eigen herbruikbare waterfles 

meebrengen. Water is de gezondste drank!  Gelieve voor een goede waterfles te zorgen. 

En omdat we milieubewust zijn, willen we de petflessen vermijden.  

 

Verjaardagen 

 

Verjaardagen worden gevierd. Het feestje vinden wij belangrijker dan het traktaat. Daarom 

vragen wij het traktaat sober te houden. Een zelfgebakken taartje of een beetje snoep is meer 

dan voldoende. Geen individuele snoepzakjes of snoeptaarten; dat is veel te veel. 

 

 

 

Facturen 

 

·         De rekeningen worden opgemaakt op het einde van elke maand. Daarop vindt u de 

niet-verplichte uitgaven nl. maaltijden, drankjes, tijdschriften, ... 

·         Verplichte kosten met een maximum van € 90 voor het lager en € 45 voor de kleuters 

worden per maand met een forfait aangerekend nl. € 9 voor het lager, € 4.5 voor kleuters. 

Een overzicht van deze verplichte kosten vindt u op de website. 

·         Let op: bij thuisbankieren de mededeling niet vergeten te vermelden, a.u.b. 

·         Gelieve de rekeningen BINNEN DE 10 DAGEN te vereffenen, a.u.b., dat maakt onze 

administratie zoveel gemakkelijker. 

 

 



Gemeentelijke voor - en naschoolse opvang op school 

 

De voorschoolse opvang is van 7.00 tot 8.30. Ouders beslissen of hun kind tot 8 uur of tot                  

8.30 in de opvang blijft. Kinderen mogen hun ontbijt meebrengen. 

Alle kinderen die voor 8 uur op school zijn MOETEN naar de opvang, ook als dit slechts voor 5                   

minuutjes is. 

De naschoolse kinderopvang op school loopt van 16.15 tot 18.30.  

Kostprijs: € 1 per begonnen half uur.  

Betalingen worden geregeld via de gemeente. 

 

NIEUW: vanaf dit schooljaar zal je je kind moeten inschrijven voor de opvang op woensdag               

namiddag. 

 

 

Kalender 

  

De kalender 

Ziehier een overzicht van de activiteiten die reeds gekend zijn voor dit schooljaar. 

 

september 2 ma eerste schooldag 

 3 di 19 uur: infoavond voor ouders van 5de en 

6de leerjaar 

 4 woe zwemmen 

 10 di 19 uur: infoavond voor alle andere ouders 

 12 do nascholing juf Marieke en juf Christiane Studio 

Globo ( NM) 

 16 ma start studie 

 18 woe eerste bosdag voor K2 en K3 

 18 woe zwemmen 

 17-20  avonturenklas voor L5 en L6 

 20 vrij strapdag 

 24 di  GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

oktober 1 di schoolfotografie 

 7 ma GEEN SCHOOL: lokale vrije dag 

 11 vrij grootoudersfeest voor 2de tem 6de leerjaar 

 13 zon aperitiefoptreden voor 2de tem 6de leerjaar 

 15  schoolreis kleuters 

november 26-4  herfstvakantie 

 11 vrij GEEN SCHOOL: wapenstilstand 

december 20 vrij GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag 



 20-6  kerstvakantie 

februari 21-2  krokusvakantie 

maart 30-3  zeeklas voor L3 en L4 

april 6-22  paasvakantie 

 26 zon Vormsel 

 27 ma GEEN SCHOOL: lokale vrije dag na vormsel 

mei 1 vrij GEEN SCHOOL: dag van de arbeid 

 

 16 zat Eerste Communie 

 20 woe GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag 

 21 do GEEN SCHOOL: Hemelvaartsdag 

 22 vrij GEEN SCHOOL: brugdag 

 29 vrij schoolreis lager 

juni 1 ma GEEN SCHOOL: pinkstermaandag 

 

De kalender vindt u op onze website: www.debergop.be 

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

 

 

Info-avond 

 

Bij de start van het schooljaar organiseren we een info-avond. Op de info-avond krijgt u uitleg 

omtrent: klaswerking, kleuterwerking, zorg, huistaken, agenda, klasafspraken, belangrijke 

leerstofonderdelen, leren leren,... Het is ook een gelegenheid om nader kennis te maken met 

de leerkracht en andere ouders. 

De organisatie ziet er dit jaar als volgt uit: 

 

De infoavond van dinsdag 3 september om 19.00 is specifiek voor de 3de graad. Je krijgt 

er alle info, maar in het bijzonder ook de info over de avonturenklas. 

 

Op dinsdag 10 september om 19.00 is de infoavond voor alle andere ouders.  
 

De ouders van peuters die starten in de loop van het schooljaar worden uitgenodigd 

kort voor de start van hun peuter voor een infomoment. 

 

Je aanwezigheid is heel belangrijk. We hopen je te mogen ontvangen. 
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Abonnementen  

   

 We bieden vrijblijvend de mogelijkheid om een jaarabonnement te nemen op: 

- de tijdschriften van Averbode 

- het actualiteitskrantje Kits voor de 3de
 graad. 

- National Geographic Junior vanaf het 4de
 leerjaar 

In de klassen wordt niet gewerkt met deze tijdschriften, dus raden we aan dit enkel te 

bestellen als u zeker bent dat het een meerwaarde is voor uw zoon of dochter. 

 

 

Schoolreglement / nieuwsbrief / kostenraming 

  

Het aangepaste schoolreglement en de kostenraming zijn te vinden op de website. Het 

niet-afdrukken voor iedereen spaart heel wat papier uit (= goed voor het milieu). Indien u een 

papieren versie wenst, kan u die krijgen op het secretariaat.  

Ook de nieuwsbrief zal u per mail ontvangen en terugvinden op de website. Indien u die liever 

op papier ontvangt, kan u dat melden via de informatiefiche die u ook vandaag krijgt om in te 

vullen.  

 

Inlichtingenfiche 

 

Gelieve de inlichtingenfiche in te vullen en zeker te vermelden indien er contactgegevens 

veranderd zijn. Uw kind heeft die mee vandaag! 

 

 

Bewegingsopvoeding 

 

Zwemmen: 

● prijs zwembad + bus: € 3.55 
● op woensdagvoormiddag om de 14 dagen 
● zwembad Zwevegem 
● Als uw kind om gezondheidsredenen niet kan zwemmen, moet u, ouder, dit mondeling 

of schriftelijk melden. Uw kind kan niet zelf beslissen om niet deel te nemen aan de 

zwemles. De zwemles is verplicht zoals alle andere lessen. 
● Wie herhaaldelijk niet aan de zwemlessen kan deelnemen, bezorgt een doktersattest. 
● 6de leerjaar zwemt gratis 
● BELANGRIJK: lang haar in een staart binden aub 
● De data zijn terug te vinden op de digitale kalender. 

BELANGRIJK: wegens een gebrek aan opbergruimte in het zwembad vragen we dat je je kind 

een voldoende grote zwemzak meegeeft waar alle kledij (behalve de jas) en de schoenen in 

kunnen. 

 

Turnen 

Gelieve voor goed passende sportschoenen of gympjes te zorgen; sportschoenen met witte 

zool en eventueel veters als uw kind die zelf kan strikken. 

De school zorgt voor de gympakjes voor de leerlingen van het lager. 

Voor de kleuterturnlessen vragen we gemakkelijke kledij. 

De turnlessen voor de kleuters worden gegeven in de Mensinde in Tiegem op dinsdag en 

donderdag. 



De turnlessen voor het lager zijn op maandag en dinsdag in het OC Groeninge in Kaster of 

in de tuin.  

Ook voor de turnlessen vragen we om lang haar in een staart te binden. 

 

 

Vrijdag = postdag 

 

Traditiegetrouw is vrijdag de postdag. Uw kind heeft dan alle post van de week mee en ook 

(voor het lager) de toetsenmap. Gelieve dit zeker te bekijken tijdens het weekend, te 

ondertekenen of brieven in te vullen en weer mee te geven tegen de maandag indien nodig. 

Zo kan alles snel behandeld of besteld worden.  

 

Op deze eerste schooldag wordt uitzonderlijk post meegegeven. 

 

Geneesmiddelen  

 

Bij de post van vandaag zit een document dat u kan gebruiken als uw kind geneesmiddelen 

moet innemen op school. U laat dit invullen door de dokter en bezorgt ons dit samen met het 

geneesmiddel op het moment dat de noodzaak zich voordoet. Zonder dit document mogen wij 

op school geen geneesmiddelen toedienen. 

 

 

Afwezigheidsbriefjes voor leerlingen van het lager 

 

U ontvangt vandaag ook de 4 afwezigheidsbriefjes die u kan gebruiken om een korte (minder 

dan 3 dagen) afwezigheid te melden. Vanaf de 5de afwezigheid is een medisch attest vereist. 

Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig, dan is eveneens een medisch 

attest nodig.  

 

Buitenschoolse sportactiviteiten 

  

Nu en dan heeft uw kind een inschrijvingsformulier mee voor een buitenschoolse 

sportactiviteit, een organisatie van de sportdienst van de gemeente Anzegem. Deze activiteiten 

zijn natuurlijk vrijblijvend. De ploegsporten worden op school voorbereid. Een buitenschoolse 

ploegsport wordt door ons begeleid. 

 

 

Studie 

 

Ook dit jaar bieden we de mogelijkheid aan om in de studie te blijven. 

Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00. Op speciale dagen zoals 

sportdag, schoolreis, oudercontacten, personeelsvergaderingen,… zal er geen studie zijn. We 

zullen telkens verwittigen. Het wordt ook gemeld via de kalender op de website. 

Na de studie kunnen de leerlingen eventueel nog terecht in de naschoolse opvang tot 18.30. 

Om 17.00 is er begeleiding om het kruispunt over te steken. 

 

Voor wie? 

De studie wordt ingericht voor de leerlingen van de 2de
 en de 3de

 graad. Het is de bedoeling dat 

er regelmaat en rust is, dus wie zich inschrijft is iedere dag aanwezig. Het is ook niet mogelijk 



de studie te verlaten als de huistaak afgewerkt is. De leerlingen voorzien een boek om de 

resterende tijd zinvol door te brengen. 

 

Aanwezigheid 

Ingeschreven leerlingen zijn altijd (= 3 dagen/week) aanwezig in de studie. Het is niet 

mogelijk in te schrijven voor 1 of 2 dagen. 

Indien uw kind om één of andere reden niet kan aanwezig zijn vragen we dat u de school 

schriftelijk, telefonisch of per mail verwittigt.  

 

Inschrijven 

Inschrijven kan u via de inlichtingenfiche die uw kind vandaag mee heeft naar huis. Deze 

inschrijving is voor een volledig schooljaar, maar kan u per trimester herzien.  

Indien u interesse heeft, zorg dan dat uw kind de fiche zeker dinsdag 3 september afgeeft, 

want de plaatsen zijn beperkt. 

De kostprijs is gelijk met de kostprijs van de buitenschoolse opvang die sinds 1 jan 2014  €1 

per begonnen half uur bedraagt. De studie kost dus €2 per dag. 

De studie start op maandag 16 september.  

 

Initiatie Frans 

 

Vanaf de 1ste kleuterklas geven we initiatie Frans. 

Waarom? Een kind dat op jonge leeftijd op een aangename manier in contact komt met een 

vreemde taal, zal die taal op latere leeftijd gemakkelijker aanleren. 

Met de muis Pistache willen we de kinderen spelenderwijs laten wennen aan een nieuwe taal. 

 

Hygiëne 

 

Mogen we vragen dat de leerlingen van het lager iedere dag een verse zakdoek meebrengen? 

Papieren zakdoeken worden vaak verzameld in de lessenaar en als je als leerkracht dit niet 

direct ziet kan daar wel eens een “hoopje” te vinden zijn. We zijn ervan overtuigd dat een 

dagelijks verse katoenen zakdoek beter is voor de leerlingen (en voor het milieu!). Alvast 

bedankt! 

 

 

20 september: strapdag 

  

Op 20 sept. nemen we deel aan de strapdag (stap- en trapdag). Tijdens de  strapdag, die  

samenvalt met de Europese autoluwe week, willen we graag zoveel mogelijk kinderen met de 

fiets of te voet naar school zien komen. We willen hiermee aandacht vragen voor de 

verkeersleefbaarheid van onze gemeente en mensen aanmoedigen de auto wat vaker aan de 

kant te laten. Het initiatief gaat uit van de Vlaamse overheid. 

Meer info volgt nog. 

 

 



  

Verkeersveiligheid 

 

Nog voor de veiligheid van  onze kinderen vragen we het volgende: 

- Gelieve niet te parkeren in de Neerstraat en correct te parkeren op de parking voor de kerk. 

Soms maken we onveilige situaties mee als we onze rang begeleiden naar het kruispunt. 

- Gelieve na het zwemmen de leerlingen op te wachten op de speelplaats. Als de lln na het 

afstappen alle kanten beginnen op te lopen hebben wij geen overzicht meer. Om die reden 

gaan alle kinderen mee tot op de speelplaats.  

 

 

 

Fluohesje 

 

Omdat we veiligheid hoog in het vaandel dragen willen we dat iedereen een fluohesje draagt. 

De kinderen krijgen een hesje met het schoollogo geschonken door de plaatselijke 

toneelvereniging Uilenspiegel. Gelieve er zorg voor te dragen. In juni moeten de hesjes terug 

afgegeven worden. Bij verlies wordt € 3 aangerekend.  

 

 

Luizenalarm 

 

Als er een luizenbesmetting is in de klas van je kind zal er een luizensticker in de klasagenda 

of in de heen-en-weermap van alle kinderen uit de klas gekleefd worden. De sticker dient om 

ALLE ouders op de hoogte te brengen dat er luizen in de klas zijn, NIET om aan te geven dat 

uw kind luizen heeft. Gelieve dan te controleren en te behandelen indien nodig! Bedankt voor 

de medewerking! 

 

 

Outdoor learning 
 
We gaan ons laatste jaar in als partnerschool van UCLL (UC Leuven-Limburg lerarenopleiding) 

in het project GOAL (Go Out And Learn).Samen met onze partners in Noorwegen, Engeland en 

Italië onderzoeken we de effecten van outdoor learning op het leren van het kind. We verrijken 

elkaar en stimuleren andere scholen om te kiezen voor outdoor learning. Outdoor learning 

heeft een heel positief effect. Onze kinderen genieten van het buiten zijn en leren enthousiast. 

De buitenactiviteiten motiveren de kinderen en stimuleren het leren. De uitdagende oefeningen 

en boeiende werkvormen leiden tot een betere concentratie, een groter leervermogen en een 

diepere betrokkenheid.  

 

 

 

 

 



 

 

Nieuws uit de ouderraad 

 

Ook dit jaar staat de ouderraad weer paraat. Hun eerste actie start al meteen de eerste week. 

Ook dit jaar zorgen ze voor ons wekelijks fruit op dinsdag. 

De ouderraad zal ons ook steunen bij de aankoop van I-pads. 

 
Om de activiteiten te organiseren broedt de ouderraad op heel wat ideeën. Maar deze uitwerken vraagt een 
goede achterban en een gevarieerd team. Daarom is de ouderraad steeds op zoek naar enthousiaste 
ouders van alle slag om ons team te vervoegen. Interesse? Spreek ons gerust aan of speel jouw gegevens 
door via ouderraad@debergop.be. 
Ook van harte welkom op onze vergaderingen. Het tijdstip van de eerste vergadering wordt nog kenbaar 
gemaakt op de FB pagina en op het bord in de inkom. 
 

 

MOS 
 
Dit schooljaar zal weer super groen uitslaan. Op 18 oktober mogen we onze 2de groene vlag in 
ontvangst nemen; de erkenning voor onze inzet voor milieu en natuur. We zullen daar blijven extra 
op inzetten. Iedere klas “specialiseert” zich verder in een onderwerp. De onderwerpen zijn oa fruit, 
afval, water, bijen en insecten, lucht, dieren, vogels, vleermuizen, energie, moestuinieren, … 
 

IK MOS EROP LOS! 
 

 
 

We verzamelen verschillende artikelen om te recycleren: 

- plastieken doppen tvv het Belgisch Centrum voor Geleidehonden  

 

- batterijen voor Bebat 

 

 

- cartridges uit printers 

 

Wat doen we nog? groenafval composteren, papier sorteren, materialen hergebruiken, zuinig 

zijn met het verbruik van energie,... 



 

 

Huistaak vergeten?  

 

De agenda invullen en de boekentas klaarmaken op het einde van de schooldag wordt zeer 

goed begeleid door de leerkrachten in het lager. Toch gebeurt het dat je kind iets vergeten is 

in de klas. We maken de afspraak met de leerlingen dat ze de taak, die ze niet konden maken, 

de volgende morgen in de klas maken voor de lessen beginnen.  

We vragen dan ook jouw medewerking om niet terug naar school te komen of bij een 

klasgenoot te gaan om het vergeten voorwerp te halen. Ze zullen sneller leren aandachtig zijn 

bij het klaarmaken van de boekentas als ze weten dat je als ouder niet zal zorgen voor de 

oplossing. 

 

 

Naamtekenen!! 

 

Graag zoveel mogelijk alles naamtekenen aub: fruitdoosjes, koekendoosjes, brooddozen, 

zwemgerief, … en dan later op het jaar mutsen, sjaals, jassen, … 

Gelieve in de loop van september nog eens te kijken naar alle gevonden voorwerpen van vorig 

schooljaar; wat nog overblijft op het einde van de maand gaat naar “moeders voor moeders”. 

 

 

 

Ik wens jullie allen een fijn schooljaar toe! 


