
 

 
 
De kalender 
 

 

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

 

 

We zijn gelukkig weer vrij goed gespaard gebleven van besmettingen. 

Volgens de laatste berichten zal de kerstvakantie niet verlengd worden. Het 2de trimester start 

dus op maandag 4 januari ‘21. 

We starten nog altijd in code oranje. Dit wil zeggen dat alles blijft zoals nu. 

 

 

In ons jaarthema SAMEN STERK kregen de leerlingen reeds 2 uitdagingen. Deze maand lag de 

focus op SAMEN STERK SPELEN! De leeuw (leider) en kameel (volger) van de axen werden 

hierbij betrokken. Iedere klas heeft een nieuw spel geïntroduceerd voor de ganse school. Ze 

deden dit via een digitale weg; zoals dat gebruikelijk is de laatste tijd. 

 

De axenroos is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen.  In die roos is niet alleen de plaats 
belangrijk ( pauw, uil, ...) maar vooral ook de onderlinge relaties. ( wisselwerking pauw/ wasbeer - 
leeuw/kameel ...) 

Iedereen heeft eigenschappen van àlle dieren in zich of zou die althans moeten hebben, want mensen zijn 
pas sociaal-vaardig als ze alle axen kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de 
andere’. 

Er kan slechts worden ‘gegeven’ als er iemand is die wil ‘krijgen’. 

bv. een baby lacht pas als er iemand is om naar te lachen. 

We kunnen bij mensen ontelbare gedragswijzen zien, waarmee ze wel of niet in contact komen met een 
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ander. 

De bedoeling van de "axen" is al deze gedragswijzen in enkele grote categorieën onder te brengen. 

Ax = relatiewijze in aanleg. ( = de mogelijkheid bij een mens om in relatie te treden) 

Alle relatiewijzen worden samengevat in een 10-tal hoofdrelatiewijzen en dit wordt dan gesymboliseerd door 
10 dieren, die we op een roos situeren.  Dit noemen we dan de axenroos. 

 

Sociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. 
Het is ook geen ‘vak’ op zich. 

Met het voorbeeld van de totemdieren bij de axenroos, krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun 
gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Ze leren dat al deze 
types van gedragingen goed zijn. Ze leren ook zien wanneer ze de relatiewijze gepast of ongepast 
gebruiken. 

 

 

Laat je zien! 

Vergeten jullie de fluohesjes niet? Fantastisch! Na de kerstvakantie zullen we actie voeren! Dus 

doorgaan, hé! 

 

 

MOS-nieuws 



 

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

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

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.  

De kindcontacten zullen doorgaan in januari en februari.  

 

 

 

We zullen de zwemlessen na de kerstvakantie herstarten met een beperkte groep. Op 15/01 

gaan de 1ste graad en de 2de graad zwemmen en op 29/01 de 1ste graad en de 3de graad.  

We kiezen ervoor om de 1ste graad altijd te laten zwemmen omdat zij er meest baat bij 

hebben. 

 

 

“Haal je pen en papier uit de kast, leg de deegrol klaar, maar hou ook je Swiffer paraat… de 
ouderraad trok zijn creatieve schuif open en strooit leuke opdrachtjes als confetti over jullie 
heen!” 

 
  
De ouderraad zorgt voor een aanbod van kerstactiviteiten om gezellig samen met de kinderen 

bezig te zijn tijdens deze toch wel bijzondere kerstvakantie. Check je mails, de website 

(www.debergop.be)van de school en de facebookpagina van de ouderraad (De Bergop 

ouderraad). 

 

 

 

We wensen u allen een zalig Kerstfeest,  

veel geluk,  

veel moed  

en vooral een goede gezondheid  

in 2021! 

Kindcontacten 

Zwemmen 

Nieuws uit de ouderraad 


