
  

Nieuwsbrief 

 

17 juni 2020 
 

 
Beste ouders, 
 
De grote vakantie staat voor de deur,  dinsdag 30 juni om 11u50 zwaaien wij onze leerlingen uit en 
wensen wij hen een deugddoende zomervakantie toe, met tijd voor ontspanning en veel plezier. 
Wij willen u ook danken voor het vertrouwen in onze school, de goede samenwerking, de inzet en 
deelname aan de activiteiten. 
 
Nu eerst nog een blik op het einde van dit schooljaar! 
 
Proclamatie 3de kleuter  
Door de corona maatregelen zal de proclamatie jammer genoeg zonder ouders verlopen. We maken er 
een mooi feest van voor de kleuters. We filmen het en delen dit met jullie. 
Dit zal doorgaan op vrijdag 26 juni. 
 
Proclamatie 6de leerjaar 
Idem voor de leerlingen van het 6de leerjaar. 
Voor hen is er een proclamatie en receptie op maandag 29 juni van 18.00 tot 21.00. Dit wordt eveneens 
gefilmd en met jullie gedeeld.  
 

 
 
Oudercontacten 
De oudercontacten van Pasen moeten eigenlijk nog altijd ingehaald worden. Maar ook nu is dit nog altijd 
onder voorwaarden. Toch willen we jullie op de één of andere manier bereiken om dit schooljaar te 
evalueren. 
Dit zijn de mogelijkheden: 

- de leerkracht of de zorgcoördinator zal je op school uitnodigen voor een gesprek 
- of je vraagt als ouder zelf een gesprek aan door een mailtje te sturen naar info@debergop.be en 

wij zorgen voor een afspraak 
- elke leerling van het lager zal een groeiverslag krijgen, geen puntenrapport  
- de leerkracht van je kleuter zal via telefoon of videogesprek verslag uitbrengen van de voorbije 

weken 
 

Laatste schooldag 
Het schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni om 11.50. 
 

mailto:info@debergop.be


Fluohesje 
We vragen om alle fluohesjes tegen vrijdag 26 juni af te geven aan de leerkrachten.  
Verloren hesjes zullen, jammer genoeg voor jou, op de rekening staan.  
 

 
Info omtrent schooljaar 2020-2021! 
 
De kalender 

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

 

september 1 di eerste schooldag 

 8 di infoavond  

 12 zat 14 uur Eerste Communie 

 19 zat 16.30 Vormsel 

oktober 5 ma GEEN SCHOOL: lokale vrije dag 

november 30-9  herfstvakantie 

 11 woe GEEN SCHOOL: wapenstilstand 

december 18-4  kerstvakantie 

februari 12-22  krokusvakantie 

maart 8-12  zeeklas voor L4 en L5 

april 2-19  paasvakantie 

 25 zon Vormsel 

 26 ma GEEN SCHOOL: lokale vrije dag na vormsel 

 

mei 13 do GEEN SCHOOL: Hemelvaartsdag 

 14 vrij GEEN SCHOOL: brugdag 

 15 zat Eerste Communie 

 24 ma GEEN SCHOOL: Pinkstermaandag 

 28 vrij schoolreis 

 

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

http://www.debergop.be/
http://www.debergop.be/


  

 De eerste schooldag  

Traditiegetrouw nodigen we je uit om het nieuwe schooljaar samen in te zetten met een kopje koffie 

en een koekje. Je bent welkom vanaf 8 uur op de speelplaats.  

 

Infoavond op 8 september  

 

Op dinsdag 8 september om 18.30 is de infoavond voor alle ouders.  
 

Je krijgt op de infoavonden uitleg omtrent: outdoor learning, klaswerking, kleuterwerking, zorg, 

huistaken, agenda, klasafspraken, belangrijke leerstofonderdelen, leren leren, vernieuwingen,... Het 

is ook een gelegenheid om nader kennis te maken met de leerkrachten en andere ouders. 

We starten met een algemene uitleg voor iedereen en dan kan je terecht bij de leerkrachten.  

 

Je aanwezigheid is heel belangrijk. Noteer de datum alvast in je agenda. 

  

Zeeklas 

De geannuleerde zeeklas kan volgend schooljaar doorgaan van 8 tot 12 maart 2021. We doen dit 

uiteraard met de groep die dan in het 4de en 5de leerjaar zal zitten. 

Turnen/zwemmen  

Mogen wij vragen om reeds op 1 september het turngerief naar school mee te geven. Het eerste 

leerjaar krijgt de turnkledij bij het huisbezoek van juf Veerle. Wie een nieuwe t-shirt of short nodig 

heeft, kan terecht op het secretariaat. Leerlingen van het 1ste, 2de en (3de leerjaar) dragen best 

turnpantoffels zonder veters. Voor het (3de),4de, 5de en 6de leerjaar zijn sportschoenen (beter voor 

rug en knieën) met een witte zool ook goed, op voorwaarde dat uw zoon/dochter zelf de veters kan 

strikken. De turnlessen zijn volgend schooljaar op maandagvoormiddag en dinsdagvoormiddag. 

De zwemlessen gaan nog door in Vichte op vrijdagnamiddag. 

 

Studie  

Inschrijven zal mogelijk zijn op dinsdag 1 september. De kostprijs is gelijk met de kostprijs van de 

buitenschoolse opvang nl.  €1 per begonnen half uur. 

De studie start op maandag 7 september. 

Het schoolreglement  

Het schoolreglement en de kostenraming voor schooljaar 2020-2021 staan binnenkort op de 

website. Wie een papieren versie wenst kan die vanaf 1 september krijgen op het secretariaat. 

 
Interessante lezingen 
Samen met de school van Kaster en Vichte organiseren we 3 opvoedondersteunende infoavonden voor ouders en 
leerkrachten. 
 

1) maandag 26 oktober in Vichte: Help mijn kind leeft online 
Stefaan Lammertyn over de wondere wereld van de sociale media. Op een laagdrempelige manier zodat ouders 
weer mee zijn en aansluiting vinden met de leefwereld van hun kinderen. Meer info kan je terugvinden via 
http://www.allesmetmate.be/index.php?id=5 
Hij schreef ook een boek: https://www.vanhalewyck.be/help-mijn-kind-leeft-online.html 
 

2) dinsdag 24 november in Tiegem: Autisme 
Autisme Centraal: Autisme Centraal is, een kennis- en expertisecentrum dat al 20 jaar info rond autisme verspreidt 
in heel Europa en dit op verschillende manieren d.w.z. naast tijdschrift, nieuwsbrieven, publicaties en allerlei acties 
natuurlijk ook via vorming, opleiding, studiedagen, workshops etc.  Bij al onze lezingen, workshops etc. vertrekken 
ze vanuit de Autisme Centraal Methodiek. Je kan hierover meer lezen via deze link 
http://www.autismecentraal.com/public/shop-next.asp?lang=NL&pid=0&cat=1&ID=176  

http://www.allesmetmate.be/index.php?id=5
https://www.vanhalewyck.be/help-mijn-kind-leeft-online.html
http://www.autismecentraal.com/public/shop-next.asp?lang=NL&pid=0&cat=1&ID=176


  
3) dinsdag 8 december in Kaster: Hoogbegaafdheid 

Prof. Kieboom of prof. Venderickx over hoogbegaafdheid: 
Suggesties voor de specifieke inhoud van deze lezing zijn zeker welkom. Indien je  specifieke vragen hebben rond 
hoogbegaafdheid mag je dit zeker doorgeven.  
 

Berichtje van de ouderraad! 

 

We konden dit jaar niet realiseren wat we graag gewild hadden, maar we staan er 

volgend schooljaar opnieuw met volle overtuiging. We pieken nog een laatste keertje 

met een kleine attentie voor de leerlingen. Verrassing... 

 

 

Dank u! 

Dit jaar is er geen eindejaarsreceptie waarop we jullie allemaal normaal graag in de bloemetjes 

zetten. Nu moet het even zo: 

 

Via deze weg willen we een speciaal woordje van dank richten tot de ouderraad voor jullie inzet 

gedurende dit schooljaar. Wij zijn heel dankbaar voor jullie steun en medewerking. 

Jammer genoeg zijn een aantal initiatieven niet kunnen doorgaan. Maar niet getreurd, volgend 

schooljaar kunnen we er samen weer in vliegen.                  Wie interesse heeft om de ouderraad te 

vervoegen kan contact opnemen met de voorzitter via mail: ouderraad@debergop.be  

Ook alle vrijwilligers  willen we heel hartelijk bedanken voor de bereidwillige hulp bij het lezen, 

het schillen van het fruit, het vervoer, het knutselen, het klussen,… Jullie hulp is heel belangrijk voor 

ons. Duizendmaal dank.  

Bedankt, beste ouders, voor het vertrouwen in onze school! We zijn jullie ook dankbaar voor de 

spontane medewerking in alle maatregelen die we moesten treffen om op een veilige manier te 

werken. En dan een heel speciaal woord van dank voor alle hulp tijdens het afstandsleren. Zonder 

samenwerking was dit niet mogelijk geweest. 

Bedankt, lieve leerlingen, voor het mooie, maar toch wel heel speciale schooljaar. Iedereen zal 

zich dit schooljaar blijven herinneren waarschijnlijk.  Ooit komt dit in de geschiedenisboeken! 

De schoolverlaters wensen we veel succes in hun nieuwe school. Doe dat goed,hé! 

We wensen iedereen een deugddoende, rustgevende, zonnige en vooral gezonde 

vakantie! Geniet van de kleine, mooie dingen in het leven! 

Tot volgend schooljaar!! 

 


