
 
 
 

 

Nieuwsbrief 

  
27 september 2019 

 

 
Beste ouders, 
  
Ziehier de info voor de maand oktober. 
  

Kalender 

  

oktober  1 di schoolfotografie 

  2 woe zwemmen 

 4 vrij Saved by the bell / Dag van de leerkracht 

  7 ma GEEN SCHOOL lokale vrije dag 

  8 di theater voor L3 + L4 

  11 vrij grootouderfeest 

 11 vrij 15 uur: typles 

 13 zon Aperitiefoptreden 

  15 di schoolreis kleuters 

 15 di rots en water voor L1 en L2 

  15 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

 14/10-18/11  ingroeistage in L4 

  16 woe bosdag voor K2 en K3 

  16 woe zwemmen 

 17 do dodehoek sessie voor L6 

 17 of 18  theater voor L1 en L2 

  18 vrij uitreiking groene vlag 

  18 vrij 15 uur: typles 

  21-24  oudercontacten K3+lager 

 22 di GEEN STUDIE wegens oudercontacten 



 
 
 

 24 do GEEN STUDIE wegens oudercontacten 

  25 vrij typles 

 25 vrij Halloweentocht org. ouderraad 

 26-4  herfstvakantie 

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

  

Medisch onderzoek CLB 

Het CLB is gestart met de medische controles. Het is belangrijk, beste ouder, dat je weet 

dat het CLB ons NIET op de hoogte stelt van resultaten. Ze zijn gebonden aan het 

beroepsgeheim. Daarom is het belangrijk dat jullie ons op de hoogte brengen van 

medische problemen die het leren op school kunnen beïnvloeden; dan denken we 

bijvoorbeeld aan het zicht of het gehoor.  

 

 

 

Naam noteren aub! 

Binnenkort komen de  mutsen, sjaals en handschoenen weer te voorschijn. Die zullen de 

verloren voorwerpen opnieuw aanvullen. Daarom de vraag om kleding, fruitdoosjes, 

laarzen, brooddozen, ... te voorzien van een naam. Je hebt waarschijnlijk ook graag dat 

je kind zijn/haar gerief terug meebrengt naar huis! Doen aub! 

Alle niet-opgehaalde gevonden voorwerpen van vorig schooljaar hebben we geschonken 

aan de organisatie “ moeders voor moeders”. 

  

   

   

Oudercontacten K3 en lager 

Voor het oudercontact op het einde van deze maand zal je nog een brief voor de 

uurregeling ontvangen van de klastitularis. De oudercontacten voor 1ste en 2de kleuter 

doen we de laatste week van november. 

  
 

Laarzen / oude schoenen 

Na de herfstvakantie zal de “laarzentijd” beginnen. 

Om tijdens de middagpauze toch op het gras te kunnen spelen vragen we dat: 

● alle kleuters hun laarzen meebrengen. Zij doen op natte middagen altijd 

hun laarzen aan als ze op het gras willen. 

● de leerlingen van het lager die ‘s middags op het gras willen ook laarzen 

of oude schoenen meebrengen. We laten het aan jou over om met je kind 
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af te spreken of het geschikte schoenen aan heeft voor het grasplein of 

niet. 

Die laarzen mogen op school blijven en zullen regelmatig hun dienst bewijzen. 

   

  

Niet vergeten: laarzen NAAMTEKENEN!! 

 

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 jouw kind te noteren op een opvallende 

plaats!! 

Welke wieltjes zijn toegelaten? steps, loopfietsen, skeelers en rolschaatsen. Geen 

gewone fietsen en geen hoverboard. 

  

Gemeentelijke kinderopvang 

Uit veiligheidsoverwegingen moeten de kinderen die voor 8 uur op school aankomen 

naar de kinderopvang. Het is soms wel vervelend als je kind 5 minuten voor 8 uur 

aankomt en dan nog naar de opvang moet, die uiteraard betalend is. Maar we kunnen 

niet anders, want er is pas toezicht op de speelplaats vanaf 8 uur. Stel dat er iets 

gebeurt…. 

Mogen we daarom vragen ervoor te zorgen dat je kind niet voor 8 uur aankomt als je 

geen gebruik van de kinderopvang wilt maken.  

Na schooltijd begint de betalende opvang om 16.15 

 

 

Middagopvang 

‘s Middags is er opvang voor alle schooleters. 

De kinderen die over de middag thuis eten kunnen terug  op school zijn vanaf 13 uur. 

 

  

Huistaak vergeten? 

Iedere leerkracht neemt de tijd om met de leerlingen de schooltas klaar te maken. Toch 

gebeurt het dat een leerling een boek of schrift vergeet en zo de huistaak niet kan 

maken. We vragen je geen moeite te doen om de nodige documenten te komen halen op 

school of bij een klasgenoot. Er is afgesproken met de leerlingen om de huistaak de 

volgende morgen te maken, voor het belsignaal. Ook de leerlingen in de studie mogen 

hun vergeten boek/schrift niet halen in de klas. Zo is het voor iedereen gelijk. We hopen 

op deze manier de leerlingen te leren aandachtig te zijn bij het klaarmaken van de 

schooltas.  

 

 

 



 
 
 

 

 

MOS-nieuws 

  

Werelddierendag:de Rikkiklas wordt een weekje de dierenklas! 

Fruit: K1 was te gast in de boomgaard. Nu werken ze rond de onderzoeksvraag: Wat 

zien we , wat gebeurt er als we een klokhuis en een koekverpakking laten liggen.  

Strapdag: De strappool was een groot succes. Er waren 7 stappers en maar liefst 27 

fietsers. 

 

Op tijd zijn aub! 

Dank je wel om op tijd te zijn. Dit is belangrijk dat je kind de start van de dag kan 

meemaken. 

  

  

Gezocht: leesouders 1ste leerjaar 

Voor het begeleiden van leesgroepen zijn we op zoek naar hulp. Het leesmoment is op 

maandag van 15.30 tot 16.00. Kan en wil je dit doen of ken je iemand die dat wel graag 

zou doen, laat het ons weten aub.  

 

 



 
 
 

Nieuws uit de ouderraad 
● Welkom aan de nieuwe ouders in de ouderraad.  

 

● Van harte welkom op de halloweentocht van 25 oktober  
 

● Bericht van de ouderraad: 
 

Beste ouder(s) 
 
U heeft ongetwijfeld reeds vernomen dat er vanaf november een nieuw systeem van kracht 
is in de BKO (buitenschoolse kinderopvang). Concreet houdt dit in dat er vanaf 4 november 
zal moeten ingeschreven worden wilt u uw kind nog naar de opvang laten gaan. Bij laattijdig 
inschrijven of annuleren, worden boetes aangerekend. 
Daar dit nieuwe systeem veel vragen oproept onder de ouders van verschillende scholen, 
willen we graag onze bedenkingen, vragen en problemen bundelen en deze meenemen 
tijdens een gesprek met de heer Yannick Ducatteeuw, schepen van oa de kinderopvang. 
Indien u dus zelf vragen of bedenkingen heeft, mag u deze sturen naar 
ouderraad@debergop.be. Wij doen ons uiterste best om de boodschap zo duidelijk 
mogelijk over te brengen op gemeenteniveau. 
 
 
 
Het Bergop-team 
 

 
 

 


