
 

 
 
De kalender 
 

 

 
 

 

Zoals je weet organiseert de ouderraad een pannenkoekenverkoop. 

  

Nieuw!Het aanbod is dit jaar uitgebreid met koekjes: speculoos en vanillewafels! 

 

De kinderen kunnen hun bestelling bezorgen tot en met vrijdag 5 februari 2021.  

De pannenkoeken worden met de kinderen meegegeven op woensdag 24 februari 2021. 
 

Indien nodig vind je nog brieven in de inkomhal. 

Nieuwsbrief 

 

29 januari 2021 

 

februari 1 ma Medisch onderzoek voor L1  

 3 woe  GEEN SCHOOL wegens pedagogische studiedag 

 5 vrij Rots en water voor L3 en L4 

 8-12  Stagiair in L2 

 9 di Workshop: leren afval beheren voor L5 en L6 

 9 di Dikketruiendag 

 10 woe Bosdag voor K2 en K3 

 12 vrij Carnaval 

 15-21  Krokusvakantie 

 22 ma Medisch onderzoek voor L4 

 23 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

 25 do Online voorstelling school secundair onderwijs voor L6 

 26 vrij Rots en water voor L5 en L6 

Nieuws uit de ouderraad 

http://www.debergop.be/


 

 

 

 

 

 

We maken er dit jaar een ‘gekke week’ van. 

De laatste week voor de krokusvakantie, mogen jullie elke dag een aangepast attribuut of 

kledingstuk meebrengen. 

 

maandag: gekke bril 

dinsdag: een dikke trui met gekke haren ( Ook Dikketruiendag die dag) 

woensdag: een versierde sjaal 

donderdag: een tof hoofddeksel 

 

Op vrijdag 12 februari is het dan carnaval. Iedereen mag van ‘s morgens verkleed naar 

school komen. 

Duik dus maar eens in de verkleedkoffer of wees creatief en tover iets met afval. Probeer maar 

eens een “gratis” kostuum te ontwerpen. 

We brengen geen namaak wapens en geen confetti mee.  

 

 

 

 

Moestuin 

 

In het 3de kleuter hebben de kleuters witlof gekweekt! 

We maakten 2 verschillende emmers. Bij de ene emmer deden we enkel water en in de andere 

emmer deden we fijn tuingrond. Deze lieten we van 5cm hoog op de grond vallen om de aarde 

te laten zakken. Met een lichte straal water besproeiden we de pot nog een beetje. De emmers 

stonden afgedekt in de kelder zodat er geen licht aan kon. Na 3 weken bekeken we de potten. 

Ons resultaat: er was mooi witloof in de pot met aarde. In de pot met enkel water was het 

witloof bijna niet gegroeid en zag bruin. (Hier ben ik helaas een foto van vergeten trekken...). 

 

 

 

Dikketruiendag 9 februari 

Het is voor iedereen een rare tijd. Wij kijken hoopvol uit naar het coronavaccin. Maar voor de 

klimaatopwarming is er geen vaccin. De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn onze 

klimaatacties. Daarom is de slogan voor de 17e editie van Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT 

voor het klimaat. 

Als  we elke dag trainen voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken. Frank 

Deboosere geeft het voorbeeld! 

Carnaval 

MOS-nieuws 



 

 

 

 

 

De info rond onze actie komt later. Het wordt alvast iets om naar uit te kijken! 

 

 

Vogeltelweek 

Het 4de leerjaar nam deze week deel aan de vogeltelweek.  

Dit werd heel grondig voorbereid. De tuin werd aantrekkelijk gemaakt door een groot aanbod 

voedsel en de kennis over vogels werd bijgeschaafd. Dat is nodig, want we moeten de vogels 

toch herkennen.  

 

Je kan thuis ook deelnemen dit weekend.  

Fluo-top 

De fluo-actie is zeker niet ongemerkt voorbij gegaan. Het doel was om iedereen ervan te 

overtuigen dat een fluojas ZEER belangrijk is.  

Nemen jullie deel aan de fotowedstrijd? 

 

Water 

 

Je hebt het vast al gemerkt. Onze zomers worden steeds warmer en droger en dat heeft ook 

invloed op onze tuin. Het gazon krijgt het moeilijk, de bomen snakken naar water. Hoe hou je de 

tuin koel en aangenaam tijdens een hittegolf? En hoe wapenen we het gras en de planten beter 

tegen de droogte? 

Dat wordt onderzocht met CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek 

naar hitte en droogte ooit.  



We zijn ingeschreven als kandidaat-meetpunt voor CurieuzeNeuzen in de Tuin. Nu is het 

afwachten of onze speelplaats/tuin geselecteerd wordt om mee te doen. Dit horen we op 19 

februari. 

Iedereen die in Vlaanderen woont kan zich tot 14 februari opgeven als kandidaat-meetpunt. 

Daarna maakt onze wetenschappelijke commissie een selectie van 4.400 meetpunten, 

verspreid over heel Vlaanderen. 19 februari krijgt u bevestiging of uw meetpunt geselecteerd 

is. Er volgt dan een uitnodiging tot definitieve inschrijving. 

 

 

Onze voorraad fluohesjes is weer aangevuld voor de volgende schooljaren, dit dank zij enkele 

gulle sponsors. 

 

 

 

 

 

De vinyl van het podium op de overdekte speelplaats hebben we kunnen vernieuwen dankzij 

een gulle gift van een ouder. 

In onze nieuwe schoolbieb zijn boeken welkom. We kunnen enkel recente boeken aanvaarden 

(later dan 2006 wegens vernieuwde spelling) en in goede staat.  

 

 

 

Fluohesjes 

Dank u wel! 



 

 

 

 

 

Iedereen voelt waarschijnlijk dat het niet de goede kant uitgaat met de cijfers. We hopen 

gespaard te blijven van een besmetting. Daarom willen we een paar maatregelen aanscherpen. 

 

1) In overleg hebben we beslist om de zwemlessen op te schorten tot na de 

krokusvakantie. Dit om niet in contact te komen met andere scholen.  

 

2) Tot aan de krokusvakantie zullen we geen leesmoekes meer uitnodigen.  

 

3) Wij zullen sneller de temperatuur meten bij kinderen waarbij we vermoeden dat ze koorts 

hebben. Volgens de instructies van het CLB moeten we je verwittigen van zodra jouw kind 2 

symptomen vertoont vb temperatuur boven 37.3 en hoesten.  

 

Volgende afspraken willen we nog eens herhalen en/of bijschaven: 

 

1) De lln van het lager wachten op de parking tot de ouder de (kleuter)broer - of zus heeft 

afgehaald. Er is toezicht op de parking van de klastitularis. 

 

2) Er komt slechts 1 (groot)ouder binnen om een kleuter te brengen of af te halen.  

 

3) Altijd de handen ontsmetten en afstand houden aub, ook als je via de kinderopvang 

binnen gaat! 

 

4) Gelieve je kind thuis te houden bij koorts of andere symptomen én bij quarantaine. 

 

Tot slot willen we je met aandrang vragen om de corona regels en eventuele 

quarantaineregels heel strikt op te volgen. We hopen dat iedereen hierin zijn 

verantwoordelijkheid opneemt om een sluiting van de school te vermijden. 

 

 

Beste ouders, we denken dat niemand wil dat er een besmetting opduikt op school.  

We moeten ook vermijden dat de leerkrachten besmet geraken. 

Zij staan als het ware in de vuurlinie. 

Daarbij zijn vervangingen heel moeilijk.  

Als we willen dat we met z’n allen gezond blijven, 

dan moeten we allemaal zo goed mogelijk de regels volgen. 

 En inderdaad, het is lastig, maar we moeten volhouden. 

 

 

Hartelijk dank voor je medewerking! 

 

 

 

 

Corona update 


