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Beste ouders,

De vakantie staat voor de deur. Het schooljaar loopt ten einde. Ook dit was geen normaal schooljaar.
Mondmaskers, ontsmetten, circulatie pijlen, online oudercontacten, online lessen, quarantaine, …

Het was volhouden!

‘Volhouden’ is niet altijd gemakkelijk.
Dat hebben we de voorbije maanden allemaal mogen ondervinden.

Er werd gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven.
Dat was volhouden!

Thuis schoolwerk maken zonder de juf.
Dat was volhouden!

Onze klasgenoten een tijd niet zien.
Dat was volhouden!

Geen uitstapjes meer maken.
Dat was volhouden!

Onze beste vrienden op een scherm zien.
Dat was volhouden!

Geen feest met de familie kunnen vieren.
Dat was volhouden!

Oma en opa geen knuffel kunnen geven.
Dat was volhouden!

Niet mee naar de winkel mogen.
Dat was volhouden!

Ook nu tijdens de laatste schoolweken was het volhouden.
Gelukkig staken we hiervoor de handen in elkaar!

Samen zorgden we voor een mooi einde van het schooljaar!

Leerkrachten en personeel schooljaar 2021-2022

Volgend schooljaar zal juf Annelies deeltijds co-teachen in het 2de kleuter.
Juf Veerle wordt deeltijds ambulante / zorg / ICT leerkracht.
Juf Tine komt voltijds in het 1ste leerjaar.
Er zijn hier dus enkele verschuivingen, maar geen nieuwe gezichten.

Juf Flore is de laatste collega die bevallen is. Ze neemt de maand september nog ouderschapsverlof.
Vanaf 1 oktober vliegt ze er terug in. De vervanging zal gebeuren door de leerkracht die aangesteld
wordt in het lerarenplatform voor onze scholengemeenschap. Wie dat is, is nu nog niet gekend.



Kleuter peuter / 1ste kleuter: Hanna Garrez

2de kleuter: Katrijn Verpoort en Annelies Devos (½)

3de kleuter: Flore Vercruysse

Lager 1ste lj : Tine Willaert

2de lj: Ella Martens

3de lj: Emma Defoor

4de lj: Kim Defoirdt (½) en Lot Dupont (½)

5de  lj : Christiane Delobelle

6de lj: Marieke D’Haene

Bewegingsopvoeding kleuter: Lot Dupont

lager: Lot Dupont

zwemmen: Hannes Frooninckx

Zorgcoördinator

Zorgleerkracht

Ambulante / zorg /
ICT leerkracht

Lien Steenhaut (½)

Greet Dooms (½)

Veerle Schamp (½)

Directie An Dubuquoy (½): administratief directeur

Kim Defoirdt (½): pedagogisch directeur

Administratieve hulp Griet Hemerijckx

Kinderverzorgster Joke Patteeuw

Middagtoezicht en - opvang Annie
Nancy

Slaapklas Linda

De eerste schooldag

Traditiegetrouw nodigen we je uit om het nieuwe schooljaar samen in te zetten. Je bent welkom
vanaf 8 uur op de speelplaats, als corona dat toelaat uiteraard.



Vakantiewerk

Tijdens de zomervakantie staan er grote werken op de planning. De ramen worden vervangen van
K2 en K3 en de opvang.

Daarnaast komt er een uitbouw van K2.

De kalender

Ziehier een overzicht van de activiteiten die reeds gekend zijn voor volgend schooljaar.

september 1 woe Eerste schooldag

7 di Infoavond

12 zat 14 uur Eerste Communie

17 vrij Strapdag

21-24 Avonturenklas voor 3de graad

26 zon 10 uur: Vormsel

30 do Schoolfotografie

oktober 6 woe GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag

november 1-7 Herfstvakantie

11 do GEEN SCHOOL: wapenstilstand

12 vrij GEEN SCHOOL: lokale vrije dag

december 24 vrij GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag

februari 7 ma GEEN SCHOOL: lokale vrije dag

26-6 Krokusvakantie

maart 28-1 Zeeklas voor L3 en L4

april 2-19 Paasvakantie

24 zon Vormsel

mei 20 vrij Schoolreis

21 zat Eerste Communie

25 woe GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag

26 do GEEN SCHOOL: Hemelvaartsdag

27 vrij GEEN SCHOOL: brugdag



juni 6 ma GEEN SCHOOL: Pinkstermaandag

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

Vrijwilliger gezocht
We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor assistentie in de eetzaal en de keuken.
Deze taak omvat tafels dekken, kleutertjes helpen bij het eten, buffet bedienen voor de grote,
afruimen, vaatwasmachine bedienen, alles opruimen. Dit doe je uiteraard niet alleen. We zijn met
meerdere collega’s actief over de middag.
Heb je interesse om eens te luisteren? Ken je iemand die dit misschien wel graag zou doen?
Laat maar van je horen!

Infoavond op 7 september

Op dinsdag 7 september om 18.30 is de infoavond voor alle ouders.

Je krijgt op de infoavonden uitleg omtrent: outdoor learning, klaswerking, kleuterwerking, zorg,
huistaken, agenda, klasafspraken, belangrijke leerstofonderdelen, leren leren, vernieuwingen,... Het
is ook een gelegenheid om nader kennis te maken met de leerkrachten en andere ouders.
We starten met een algemene uitleg voor iedereen en dan kan je terecht bij de leerkrachten.

Je aanwezigheid is heel belangrijk. Noteer de datum alvast in je agenda.

Turnen/zwemmen
Mogen wij vragen om reeds op 1 september het turngerief naar school mee te geven. Het eerste
leerjaar krijgt de turnkledij in de eerste schoolweek. Wie een nieuwe t-shirt of short nodig heeft, kan
terecht op het secretariaat. Leerlingen van het 1ste, 2de en (3de leerjaar) dragen best
turnpantoffels zonder veters. Voor het (3de),4de, 5de en 6de leerjaar zijn sportschoenen (beter voor
rug en knieën) met een witte zool ook goed, op voorwaarde dat uw zoon/dochter zelf de veters kan
strikken. De turnlessen zijn volgend schooljaar op maandagvoormiddag en dinsdagvoormiddag.
De zwemlessen gaan door in Vichte op vrijdagnamiddag.

Berichtje van de ouderraad!

Studie
Inschrijven zal mogelijk zijn op woensdag 1 september. De kostprijs is gelijk met de kostprijs van de
buitenschoolse opvang nl.  €1 per begonnen half uur.

De studie start op maandag 6 september.

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


Het schoolreglement
Het schoolreglement en de kostenraming voor schooljaar 2021-2022 staan binnenkort op de
website. Wie een papieren versie wenst kan die vanaf 1 september krijgen op het secretariaat.

De wedstrijd-wandeling
De wedstrijd-wandeling was een groot succes. Er werden maar liefst 94 antwoordformulieren
ingediend. Dankzij de giften van alle lokale zelfstandigen konden we iedere deelnemer een mooie
prijs geven. Een grote merci voor al deze prijzen.

Zorgmaatregelen overgang schooljaar
Er zijn leerlingen op onze school die meer zorg nodig hebben om het functioneren in de klas zo goed
mogelijk te doen slagen. De zorgmaatregelen die uw kind kreeg op het einde van het schooljaar,
worden automatisch verder gezet in het volgende schooljaar. De leerkrachten van het huidige en
volgende schooljaar doen overleg over de specifieke noden van uw kind zodat hier vanaf 1
september rekening mee kan gehouden worden.
In de loop van het eerste trimester evalueren we of die zorgmaatregelen nog relevant zijn voor uw
kind. Bij aanpassingen worden jullie op de hoogte gebracht op een oudercontact.

Mogelijke zorgmaatregelen zijn zorgmomentjes bij een zorgleerkracht waarbij leerstofonderdelen
verder geoefend worden, het gebruik van hulpmiddelen, uitbreidingstaken, specifieke zitplaats in de
klas...

Dank u!

Via deze weg willen we een speciaal woordje van dank richten tot de ouderraad voor jullie inzet
gedurende dit schooljaar. Wij zijn heel dankbaar voor jullie steun en medewerking.
Wie interesse heeft om de ouderraad te vervoegen kan contact opnemen met de voorzitter via mail:
ouderraad@debergop.be

Dank aan de leden van de schoolraad en de Raad van Bestuur. Het was een jaar van
online vergaderen. Niet evident, maar het is ons gelukt. Op naar een normaal jaar!

Ook alle vrijwilligers willen we heel hartelijk bedanken voor de bereidwillige hulp. Hopelijk
kunnen we jullie volgend schooljaar weer meer inschakelen.

Bedankt, beste ouders, voor het vertrouwen in onze school! We zijn jullie ook dankbaar voor de
spontane medewerking in alle maatregelen die we moesten treffen om op een veilige manier te
werken. We hebben jullie aanwezigheid op school enorm gemist. Laat ons hopen dat we elkaar
volgend schooljaar weer meer mogen ontmoeten.

Bedankt, lieve leerlingen, voor het mooie, maar toch wel heel speciale schooljaar. Jullie hebben
zich altijd zonder morren geschikt naar de regels die om de haverklap veranderden. Afstand houden,
mondmasker, geannuleerde leuke activiteiten, vaste plaatsen in de eetzaal, bubbeltoestanden,…
Dank u wel voor jullie medewerking!



De schoolverlaters wensen we veel succes in hun nieuwe school. Doe dat goed,hé!

We wensen iedereen een deugddoende, rustgevende, zonnige en vooral gezonde vakantie!

Geniet van de kleine, mooie dingen in het leven!

Tot volgend schooljaar!!


