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2 mei 2021

De kalender

mei 7 vrij Rots en water voor L1 en L2

8 zon Moederdag: bloemenverkoop org Ouderraad

12 woe Bosdag voor K2 en K3

13-14 GEEN SCHOOL wegens Hemelvaart

17 ma Internationale dag tegen homofobie

17 ma Milieuboot voor L5 en L6

18 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

21 vrij MOS eco jury

24 ma GEEN SCHOOL wegens pinkstermaandag

27 do GEEN STUDIE wegens webinar ICT - Digisprong voor alle
leerkrachten van de Vrije Anzegemse Basisscholen

28 vrij schoolreis

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

Schoolfeest

Een schoolfeest met optreden en BBQ kan dit jaar niet doorgaan. We werken aan een
alternatief waar je binnenkort meer over hoort. We kunnen al iets verklappen: je zal je
wandelschoenen goed kunnen gebruiken tussen 22 mei en 13 juni.

http://www.debergop.be/


MOS

Binnenkort is het feest voor de mama’s en de papa’s en daar hoort natuurlijk een cadeautje
bij. Omdat inpakpapier duur is en toch vaak direct weggegooid wordt, zouden we het ook dit
jaar milieuvriendelijker willen doen: een herbruikbare zak gebruiken, inpakpapier hergebruiken
(een kreukje is niet erg), een stukje stof gebruiken, … Misschien kan u aan deze tip denken als
uw kind gevraagd wordt om iets mee te brengen om in te pakken.

Op vrijdag 21 mei komt een jury bepalen of we onze 3de groene vlag verdienen. Die krijg je
als je een sterke werking hebt rond milieuzorg en duurzaamheid. Eco-school zijn is een
internationale erkenning. Hiervoor moeten we voldoen aan 7 succesfactoren die zijn
afgesproken op internationaal niveau en gecoördineerd worden door de Foundation for
Environmental Education (FEE).

We doen in ieder geval ons best.

Nieuws uit de ouderraad

231 potten !!!!!!!!

Samen met de ouderraad zijn we super blij met de goede verkoop.
Dank u wel voor de steun!

Afhalen op de speelplaats via de groene poort Oostdorp zondag 9 mei tussen 8u en 11u.

Schoolreis op 28 mei

Voor de schoolreizen komt een aparte brief. Het wordt een alternatieve schoolreis dit jaar.
Dicht bij huis, maar daarom niet minder leuk. Het accent ligt op teambuilding en sport.



Digisprong

Door de corona-crisis is duidelijk geworden dat Vlaanderen achterop loopt op vlak van
digitalisering ten opzichte van andere landen. Vooral in de basisscholen wordt er minder
aandacht besteed aan ICT.
In de toekomst moet dit veranderen. We hebben 2 schooljaren om alle scholen op punt te
zetten. Digitalisering blijft wel een middel en is geen doel op zich. De belangrijkste reden is het
onderwijs effectiever maken, de leerprocessen te versterken en ervoor te zorgen dat er meer
en diepgaander geleerd kan worden. Het is een middel om noodzakelijke ICT-competenties bij
de leerlingen te bereiken én om het onderwijsproces ten volle te ondersteunen.
Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar kennismaken
met alle mogelijke digitale werkmiddelen. Hoe ouder ze worden hoe intensiever die zullen
ingezet worden.
Alle Vrije Anzegemse scholen hebben de handen in elkaar geslagen en werken nauw samen.
We hebben dezelfde ICT coördinator en kiezen er voor samen vooruit te gaan. Zo vermijden
we dat de ene school een grote voorsprong heeft op een andere. Alles wordt weloverwogen en
we doen groepsaankopen.
Voor we alle lln van de 3de graad een eigen toestel geven zorgen we ervoor dat de scholen
technisch in orde zijn, dat de leerkrachten de nodige opleidingen gekregen hebben en dat de
er materialen zijn voor alle kinderen op school.

Dit is de link voor de visienota ivm de digisprong:
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40711

Welkom in de bumbaklas!

Op ééntje na zijn alle peutertjes nu gestart in de bumbaklas. De peuterklas en het 1ste peuter
zijn sedert de paasvakantie volledig apart. Juf Liesbeth en juf Kimberley ontfermen zich over
de peutertjes en juf Annelies is de juf in het 1ste kleuter. Juf Joke is de helpende kracht in
beide klassen.

We wensen alle een fijne schooltijd toe!

Voor alle mama’s op 9 mei:

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40711

