
 

Nieuwsbrief 

 

30 oktober 2020 
 

 
 
De kalender 
 

november 12 do Einde herfstvakantie 

 13 vrij Rots en water voor L3 en L4 

 17 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

 18 woe BOSdag voor K2 en K3 

 20 vrij GEEN zwemmen 

 26 ma Workshop Viesvuilland (Kleuters + L1 en L2) 

 

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

MOS-nieuws: 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. 

 

 

 

ZORG-nieuws 

 

In deze nieuwe rubriek op onze nieuwsbrief lichten we onze zorgwerking toe. Vorige keer 

hadden we het over de HARTENKLAS. Nu geven we je wat uitleg over het volgsysteem en de 

simbaaltestjes in de kleuterklassen. Zo krijgen jullie een beeld van de zorgwerking op onze 

school. 

 

Volgsysteem 

In de maand oktober doen de kleuters van de 2de en 3de kleuterklas een testje om na te gaan                   

hoe het gaat met hun taal- en rekenbegrip. De klas werd hiervoor altijd verdeeld zodat we met                 

kleine groepjes kunnen werken.  

Graag lichten we dit even toe. De bedoeling van deze evaluatie is een beeld krijgen van wat de                  

kinderen reeds kunnen en welke onderdelen nog in ontwikkeling zijn. Uit die beeldvorming             
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halen we groeipunten voor de klas/school en groeipunten specifiek voor de kinderen. We             

stemmen de klas- en zorgwerking af op de noden van de klas en de kinderen. Doordat dit                 

testje tweemaal per jaar doorgaat kunnen we zien hoe de kinderen evolueren.  

 

Simbaal 

We bereiden het 3de kleuter voor op volgend schooljaar. Het lijkt misschien nog vroeg om nu                

al aan het eerste leerjaar te denken, maar in de derde kleuterklas worden heel wat               

vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om te leren lezen, rekenen… Voorbeeldjes zijn: bewust             

worden van klanken, cijfers, schrijfmotoriek, een werkje kunnen afwerken, enz. 

Vanaf november koppelen we hieraan ook korte en speelse evaluaties om na te gaan of die                

vaardigheden beheerst zijn. Ook hier is het de bedoeling om de klas- en zorgwerking gericht af                

te stemmen op de noden van de kinderen en de klas.  

Elk kind ontwikkelt en groeit op zijn eigen tempo. We willen hen in hun ontwikkeling dan ook                 

zo goed mogelijk begeleiden en stimuleren. 

 

 

 

Ouderraad nieuws 

 

De ouderraad dankt je voor de aankoop van de Halloween-groentepakketten. We zijn heel 

tevreden voor de verkoop. Hopelijk heeft het gesmaakt.  

 

 

Facturen oktober-november-december 

 

In november-december veranderen we schoolsoftware. Daardoor kunnen we in november en 

december geen facturen maken. Om geen te hoge factuur te hebben in januari ‘21 stellen we 

voor om de betalingen wat te spreiden. 

Dit betekent concreet: 

- week 16 november ontvang je : factuur oktober + maandelijkse bijdrage van november 

en december  (dwz 2 keer €9 of 2 keer €4.5 extra!) 

- in januari 2021 ontvang je de factuur voor verbruik van november en december (dwz 

maaltijden / soepen / middagtoezicht), zonder maandelijkse bijdragen. 

Heb je vragen hieromtrent, aarzel niet die te stellen. 

 

 

 



Zwemmen 

 

Vanaf nu zijn de zwemlessen geannuleerd. Wanneer en in welke organisatie ze opnieuw 

opstarten is nu nog niet duidelijk. We houden je op de hoogte. 

 

 

 SAMEN STERK:  

  

  ALS WE ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR KOMEN WE ER WEL SAMEN DOORHEEN  
 

 

 

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe!  

 

Houd het gezond! 

 

Het Bergop-team 


