
 
 
 

 

Nieuwsbrief 

  
2 oktober 2020 

 

 
Beste ouders, 
  
Ziehier de info voor de maand oktober. 
  

Kalender 

  

oktober  2 vrij Zwemmen 

  5 ma GEEN SCHOOL lokale vrije dag 

  9 vrij Dag van de duurzaamheid 

  13 di Vogelwandeling voor L4 

 13 di K1 bezoekt Beukenbos Vichte 

 13 di L3 naar Bassegembos met Natuurpunt  

 14 woe Bosdag voor K2 en K3 

 15 do Week van het bos voor L2 en L3 

 16 vrij Zwemmen 

 19 ma Medisch onderzoek voor K2 

 19-23  STEM olympiade voor L6 

  20 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

 24 zat Bijscholing kleuterjuffen en lkr L1: schrijf met 
heel je lijf! 

 26 ma Infoavond: Help, mijn kind leeft online! 
De Stringe Vichte 

 26-30  Digitale talentenweek voor L6 

  26-29  Oudercontacten 

 31-8  Herfstvakantie 

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

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

 

 

 

Verkeersveiligheid  -  Fluohesjes 

 

De donkere dagen komen er weer aan en dus wordt het fluohesje weer heel belangrijk.  

Jammer genoeg zitten we bijna door onze voorraad fluohesjes, die gesponsord werd 

toneelvereniging Uilenspiegel van Tiegem, heen en moeten we dus de voorraad 

aanvullen. Met sponsoring zou uiteraard goed meegenomen zijn. Kent er iemand 

bedrijven of verenigingen die hiervoor in aanmerking komen? Laat het ons zeker weten, 

dan nemen wij contact op. 

  

 

 

Infoavond: Help, mijn kind leeft online! 

De Stringe Vichte 

 

De nieuwe media - Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp - overrompelen ons. Wie wil, kan altijd 
en overal in verbinding zijn met anderen. Wijsheid ligt één muisklik van je verwijderd en winkels zijn 
dichterbij dan de straathoek. Vervelen lijkt haast niet meer mogelijk. 

Maar de balans slaat stilaan door. Kinderen worden geconfronteerd met massa's informatie die ze 
moeten verwerken. Mensen liken, maar praten niet. Gamen is een manier geworden om uit de echte 
wereld te ontsnappen. Sociale media beginnen kinderen te overheersen. Hoe ga je daar als ouder 
mee om? En hoe zet je je kind op pad naar een gezond sociale mediagebruik? 

Deze infoavond is zeker een aanrader.  

 

Wanneer? maandag 26 oktober om 19 uur 

Waar? De Stringe Vichte 

 

Georganiseerd door: Groene Poortje Kaster, De Ranke Vichte en Buitenschool De Bergop 

Tiegem 

 



 
 
 

 

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 

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. 

  

 

  



 
 
 

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.  

 

 

 

ZORG-nieuws 

 

Harten-plekje   

Wist je dat er boven in de kapel een harten-plekje is ? 

Wist je dat de kinderen tijdens de speeltijd kunnen langskomen bij juf Greet ( zorgjuf) 

Daar kunnen ze tekenen of  vertellen over de dingen die hen op het hart liggen. Ze 

krijgen even de tijd om op hun manier iets te verwerken of een plaats te geven. ( bv. 

iets waar ze niet durven over praten in de klas,  een sterfgeval, een onopgeloste ruzie …) 

Ze komen vrijblijvend en wanneer ze het zelf nodig vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

MOS-nieuws 

  

Dag van de duurzaamheid 
Op 10 oktober is het 'dag van de duurzaamheid'. Op 9 oktober organiseren we een 
themadag rond duurzaamheid. 
Aan de hand van workshops en een doorschuif zullen zowel kleuter als lager kennismaken 
met de 6 verschillende aspecten van duurzaamheid (afval, natuur, mobiliteit, water, energie 
en voedsel). 
Op die manier hopen we de leerlingen bewust te maken van wat duurzaamheid is en hun 
steentje hieraan te laten bijdragen. 
We kijken ernaar uit! 
 
GEZOCHT: 
We zoeken nog extra handen op vrijdag 9 oktober om bij een workshop te helpen om 
stukjes stof af te boorden met een naaimachine. Heb je een naaimachine of ken je 
iemand die kan helpen, laat het weten aub. 
  
L3 / De bijen 
In het derde leerjaar werd er de afgelopen dagen bijzzzzzonder hard gewerkt. Na het 
verhaal van Solly en Bie te beluisteren gingen we zelf aan de slag. We maakten 
identiteitskaarten van de verschillende hoofdpersonages uit het verhaal. In groepjes 
verdiepten we ons in het leven van de bijen, hommels en wespen. Daarvoor moesten we 
info opzoeken, verwerken en tot slot presenteren.  
 

K3 / De moestuin 

De derde kleuterklas ging oogsten in de moestuin! De vele wortels werden 1 voor 1 uit 

de grond getrokken. Groot, klein, dik, dun, lang, kort, oranje, geel, krom, recht, allemaal 

goed om iets lekkers mee klaar te maken. En dat deden we. Er waren genoeg wortels 

voor alle kleuters. Elke kleuterklas ging ermee aan de slag voor het grote 

verjaardagsfeest van de klaspoppen. De Jules- en Bumbaklas maakten feestelijke 

aperitiefhapjes, de Rikkiklas heerlijke mini-pannenkoekjes en de Kikkerklas lekkere 

wortelcake. Recht uit de moestuin, zelf klaargemaakt, kan niet beter zijn. Het werd een 

groot wortelfeest! 

Ook de aardappelen en pompoenen worden binnenkort geoogst. 

Nu de herfst in 't land is, denken we ook aan paddenstoelen. De kikkerklas is 

champignons aan het kweken. Niet in de moestuin, maar op een donkere plek. Af en toe 

geven we water en kijken we of er al iets uit de grond komt piepen. Spannend! 

 



 
 
 

Op tijd zijn aub! 

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

meemaken. Je hebt misschien ook al gemerkt dat de voordeur om 8.40 op slot gaat. 

De voordeur is open van 8.00 tot 8.40 en van 13.00 tot 13.15. Op andere tijdstippen zal 

er gebeld moeten worden.  

  

  

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 
 

Nu oktober zijn intrede deed, haalt iedereen binnenkort zijn winterrecepten van onder 

het stof. De ouderraad helpt jullie daar graag een handje bij! We verwennen jullie 

namelijk heel snel met een assortiment groenten voor een heerlijke soep of 

hutsepot! 

Hou zeker onze Facebookpagina in de gaten.” 

 


