
 

Nieuwsbrief 

 

19 december 2019 
 

 
 
De kalender 
 

januari 7 di Medisch onderzoek voor L1 

 7 di Theater voor L5 en L6 

 15 woe  Zwemmen 

 15 woe Bosdag voor K2 en K3 

 16 do Theater voor K2 en K3 

 17 vrij Infomoment voor L6 ivm overgang naar SO  

 18  zat 18.30 Instapviering Eerste Communie  

 21 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

 28 di Kindcontact voor L1 

 29 woe zwemmen 

 

De volledige kalender vind je op onze website: www.debergop.be 
 

 

Dank! 

 

Hartelijk dank aan alle sponsors en bezoekers van de kersthappening en de 

kersttentoonstelling. De opbrengst van de poffertjes en de wafels (afgerond naar 

boven: €500) gaat naar de warmste week. Met de andere opbrengst kochten we o.a. een 

grote parasol die goed zal gebruikt worden op verschillende evenementen, in de tuin of op de 

speelplaats en materiaal voor de speelotheek. 
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Welkom aan juf Annelies 

 

Na nieuwjaar verwelkomen we een extra leerkracht voor het 1ste kleuter-peuter.  

 

 

MOS-nieuws 

 

Op de speelplaats staan een afvalbak voor fruit en een afvalbak voor papiertjes. Sorteren in de 

juiste bak is moeilijk. Bij het legen van de compostvaten werden maar liefst 240 papiertjes 

geteld door de leerlingen van het 2de leerjaar. 

 

Tijd voor actie dus! 

Ons doel: 

- minder afval / koekenpapiertjes  

- afval correct sorteren 

 

Tijdens de voorbije actie die over 3 weken liep, probeerden we te werken aan afval op school. 

 

Week 1: alles zoals gewoonlijk 

 

Week 2: alle koeken in een doosje, met daaraan gekoppeld een “pimp-je-doosje-actie” die 

gewonnen werd door Jasmien. Alle doosjes werden origineel versierd. Bedankt voor het 

enthousiasme! 

 

Week 3: de leerlingen krijgen een koek van school (= grote verpakkingen = minder afval!!) 

 

Na de vakantie volgen de resultaten van de actie! We zijn benieuwd!! 

 

 

Nieuw: kindcontacten 

 

Wij organiseren op school al contactmomenten met ouders meerdere keren per schooljaar. 

Volgend trimester organiseren we ook kindcontacten. Hoewel we al regelmatig met onze 

leerlingen in gesprek gaan, willen we toch een formeel kindcontact invoeren.  

Een individueel gesprek is een fijne manier om je leerlingen te laten reflecteren over hun 

ontwikkeling, welbevinden, kwaliteiten en werkpunten. Je kan elke leerling eens extra 

aandacht schenken en luisteren naar wat hem/haar echt bezighoudt. Het is een manier om je 

leerlingen beter te leren kennen.  

Leerkrachten die dit al uitvoeren op onze school, zijn daar alvast heel positief over.  

De kindcontacten zullen doorgaan in januari en februari.  

 

 

We wensen u allen een zalig Kerstfeest en veel geluk in 2020! 

 

 

 


