
 

Nieuwsbrief 

 

25 oktober 2019 
 

 
 
De kalender 
 

november 6 woe Zwemmen 

 6 woe  20.00 Infoavond Eerste Communie in De Ark Anzegem 

 11 ma GEEN SCHOOL: Wapenstilstand 

 12 di VM: Sportactiviteit voor 2de graad: Alles met de bal in 
Deerlijk 

 13-15  3-daagse opleiding voor directies  
thema: herstelgericht werken 

 13 woe BOSdag voor K2 en K3 

 18 ma Theater voor K3 

 19 di Nascholing CEGO 

 19 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

 20 woe Zwemmen 

 22 vrij VM: L6 bezoekt VTI Waregem 

 22 vrij NM: sportactiviteit voor 3de grrad: American Games in 
Deerlijk 

 26-28  oudercontacten voor K1 en K2 

 

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

Donkere dagen 

 

We komen in de periode van de donkere dagen. Laat ons samen zorgen voor de veiligheid van 

onze kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Daarbij denken we aan het 

dragen van het fluohesje en eventueel de coverbag over de schooltas. Daarnaast willen we 

jouw medewerking vragen voor het in orde brengen van de fiets en dan in het bijzonder de 

verlichting. We zien dat er kinderen in het schemerdonker zonder licht onderweg zijn. 

Dergelijke situaties zouden we toch wel best vermijden.  Vergeet niet: jong geleerd is oud 

gedaan! 

De leerlingen die het wensen kunnen een coverbag voor hun schooltas komen afhalen in het 

secretariaat. 
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Verkeersveiligheid 

 

We willen je nog eens lastig vallen met een oude vraag tot medewerking! Door het parkeren in 

de smalle Neerstraat of het parkeren op de hoek van de parking rechtover de postbus ontstaan 

heel gevaarlijke situaties voor de kinderen die te voet of met de fiets aankomen! Ze moeten 

slalommen of hebben geen overzicht om over te steken.  

 

Mogen we dus nogmaals aandringen om enkel de parking rond de kerk te gebruiken. Dank 

voor je medewerking. 

 

Dubbele punten 

 

Bebat gaat dit najaar samen met alle Vlaamse gezinnen op zoek naar lege batterijen. Een 

gemiddeld Vlaams gezin telt er zo'n 30 lege. Da's niet min. In Vlaanderen alleen al liggen er 

dus 84 miljoen lege batterijen ergens op een vergeten plekje te wachten om aan een nieuw 

leven te beginnen. De Dubbele puntenactie (4 november tot 24 november) voor de 

scholen is dan ook een uitgelezen kans om ons te helpen deze lege batterijen op te sporen én 

om het puntensaldo van je school een boost te geven. Met die punten kunnen we interessant 

materiaal kopen voor school. Zoeken jullie mee naar al die “verloren” batterijen?

 

 

 

 

Koekjesverkoop voor de ZEEKLAS 

 

Dit schooljaar mag het 3de en 4de leerjaar weer op zeeklas. Om alle activiteiten te betalen 

organiseren de leerlingen een koekjesverkoop. Ze hebben daarvoor een brief gemaakt die jouw 

kind vandaag mee heeft. Alvast bedankt om de actie te steunen. 



 

Nascholing CEGO 

 

In de kalender zie je staan “nascholing Cego”. Dit betekent dat we die dag zelf een nascholing 

geven rond outdoor learning. Op die manier kunnen andere scholen kennis maken met onze 

visie. Het is reeds het 2de jaar dat we dit organiseren. We krijgen heel veel aanvragen van 

andere scholen om op bezoek te komen. Dit werd te veel, vandaar dat we nu 3 keer per 

schooljaar deze nascholing aanbieden. 

 

 

De afkorting 'CEGO' staat voor het Centrum voor Ervarings Gericht Onderwijs en omvat drie 

verschillende units. Het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs van de KU Leuven, het 

opleidingscentrum CEGO Vorming & Consult en tot slot CEGO Publishers . 

 

MOSnieuws 

 

De groene vlag! 

De MOSraad heeft onze 2de groene vlag uit handen van de minister mogen ontvangen. 

 

 

Lokale producten! 

We zetten deze week de lokale producten in de kijker. Het 6de leerjaar, het 2de en 3de kleuter 

maakten soep en pompoenwafels voor heel de school. 

Het 2de en 3de leerjaar maakten appelcake. 

Dit alles met producten uit de eigen tuinen of aangekocht bij lokale producenten. 

 

Veilig in het verkeer! 

De volgende actie zal te maken hebben met het verkeer. Je zal het wel merken; deze keer zal 

jij als ouder in orde kunnen zijn. Het moet niet altijd van de kinderen gevraagd worden.  

 



 

 

Nieuws uit de ouderraad 

 

 

● De ouderraad nodigt je uit op de Halloweentocht (ism de scouts en de Gezinsbond) 

vanavond. Wie niet durft of kan wandelen is ook welkom in de 

halloween-bar op de speelplaats. 

Graag in aangepaste kledij!!! 

 

● Er werden 10 Ipads gekocht om in de klassen te gebruiken. Ze zijn voorzien van een 

beschermhoes zodat ze veilig zijn in kinderhanden. 

 

 

 

De warmste week 

 

Ook wij zullen weer ons steentje bijdragen aan de warmste week. Op de kerstmarkt zullen we 

poffertjes bakken en op onze kersttentoonstelling wafels voor : 

 

 

 

Beide organisaties steunen ouders die geconfronteerd worden met het overlijden van een baby 

rond de geboorte. Ook in onze school zijn er mensen die dit verdriet met zich meedragen.  

 

 

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe!  

 

Het Bergop-team 

 



 


