
Nieuwsbrief
27 september 2021

Beste ouders,

Ziehier de info voor de maand oktober.

Kalender

september 28-1 okt Erasmusproject in Denemarken voor J.Kim
en J.An

30 do Theatervoorstelling voor K1 en peuters

30 do Schoolfotografie

30 do Talentenarchipel

oktober 5 di Medisch onderzoek voor L1

5 di MOS inspiratiedag

6 woe GEEN SCHOOL wegens pedagogische
studiedag

7 do Vaccinatie voor L1 en L5

7-8-11 Opleiding Rots en Water voor juf Marieke
(L6)

8 vrij Zwemmen voor L1 L2 L5 L6

12 di Bosactiviteit voor L1

12 di Bosdag voor L3 en L2

13 woe Bosdag voor K2 en K3

14 do Uitstap Bassegembos voor L3

19 di Theatervoorstelling voor L3 L4

19 di Nascholing J.Lien (kangoeroewerking)

19 di GEEN STUDIE wegens
personeelsvergadering

22 vrij Dag van de jeugdbeweging



22 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

25 ma Medisch onderzoek voor L4

28 do Talentenarchipel

25-30 Oudercontacten

30 zat Halloween (org. ouderraad)

31-8 Herfstvakantie

Alle andere data vind je op de kalender op de website www.debergop.be

Iedereen knap!

Leef met je eigen talent! Dit jaar zetten we onze talenten in de kijker. De juffen en
kinderen tonen en ontdekken hun eigen talenten tijdens een maandelijkse
talentencarrousel. Mama, papa, opa, oma, buurman of buurvrouw... Ook voor jouw
talent is er plaats!

Kan je pingpongen op één been? Trap je blindelings een bal in de winkelhaak? Tover je
de gekste goocheltrucs uit je hoed? Speel je ondersteboven accordeon?
Of... Heb je een ander talent dat je met ons wil delen?! Spreek ons aan of stuur een
mailtje (emma.defoor@debergop.be) en laat weten welk talent jij aan ons wil doorgeven.

Maandelijks zullen de klasdoorbrekend werken in een talentenarchipel. Er zal een
uitgebreid aanbod zijn van activiteiten waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Het wordt
zeker en vast een rijke ervaring.

BELANGRIJK: Middagoversteek

Vanaf 1 oktober zal er ‘s middags van 13.00 tot 13.15 NIEMAND meer de oversteek
doen op het kruispunt. De gemeente heeft een tekort aan vrijwilligers en schaft de
begeleiding af op de plaatsen waar bijna geen kinderen oversteken.

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


Medisch onderzoek CLB

Het CLB is gestart met de medische controles. Het is belangrijk, beste ouder, dat je weet
dat het CLB ons NIET op de hoogte stelt van resultaten. Ze zijn gebonden aan het
beroepsgeheim. Daarom is het belangrijk dat jullie ons op de hoogte brengen van
medische problemen die het leren op school kunnen beïnvloeden; dan denken we
bijvoorbeeld aan het zicht of het gehoor.

Nieuws uit de ouderraad

Ook de ouderraad is in september niet bij de pakken blijven zitten. De eerste
vergadering met een aantal enthousiaste nieuwe leden, was alvast een schot in de roos!
Zet alvast 30 oktober vast in jullie agenda, want dan gaan we griezelen! Nu het weer
mag, organiseren we opnieuw in samenwerking met de scouts een heuse
Halloweentocht, met begin en aankomst in de griezelbar op de speelplaats.

Wie zich geroepen voelt om te helpen, mag zich melden via ouderraad@debergop.be of
mag uiteraard een lid van de ouderraad aanspreken!

PS : Ook 19 februari wordt de moeite om jullie agenda vrij te houden.
PS2 : Zoek alvast een babysit, want het wordt deze keer een feest voor de ouders! “



Verkeersveiligheid  -  Fluohesjes

De donkere dagen komen er weer aan en dus wordt het fluohesje weer heel belangrijk.

.

Naam noteren aub!

Binnenkort komen de  mutsen, sjaals en handschoenen weer te voorschijn. Die zullen de
verloren voorwerpen opnieuw aanvullen. Daarom de vraag om kleding, fruitdoosjes,
laarzen, brooddozen, ... te voorzien van een naam. Je hebt waarschijnlijk ook graag dat
je kind zijn/haar gerief terug meebrengt naar huis! Doen aub!
Alle niet-opgehaalde gevonden voorwerpen van vorig schooljaar hebben we geschonken
aan de organisatie “ moeders voor moeders”.

Oudercontacten K3 en lager

Voor het oudercontact op het einde van deze maand zal je nog een brief voor de
uurregeling ontvangen van de klastitularis. De oudercontacten voor 1ste en 2de kleuter
doen we de laatste week van november.

Laarzen / oude schoenen

Na de herfstvakantie zal de “laarzentijd” beginnen.
Om tijdens de middagpauze toch op het gras te kunnen spelen vragen we dat:

● alle kleuters hun laarzen meebrengen. Zij doen op natte middagen altijd
hun laarzen aan als ze op het gras willen.

● de leerlingen van het lager die ‘s middags op het gras willen ook laarzen
of oude schoenen meebrengen. We laten het aan jou over om met je kind
af te spreken of het geschikte schoenen aan heeft voor het grasplein of
niet.

Die laarzen mogen op school blijven en zullen regelmatig hun dienst bewijzen.

Niet vergeten: laarzen NAAMTEKENEN!!



Donderdag = wieltjesdag

Net zoals vorig schooljaar is donderdag wieltjesdag. De afspraak is dat de kinderen met
hun eigen step rijden, dit om misbruik te voorkomen. Het is echter onmogelijk voor de
leerkrachten om dit te controleren als de step geen naam draagt. Dus ook hier een
dringende oproep om heel duidelijk de naam van jouw kind te noteren op een opvallende
plaats!!
Welke wieltjes zijn toegelaten? steps, loopfietsen, skeelers en rolschaatsen. Geen
gewone fietsen en geen hoverboard.

MOS-nieuws

De MOSthema’s zullen weer meerdere keren op het programma staan.

De kinderen van K1(thema fruit) hebben onze eigen pruimen geplukt en heel lekkere
confituur gemaakt. In oktober bezoeken ze ook de boomgaard van Dolage.

De kinderen van K3 (thema moestuin) hebben de oogst uit onze moestuin
binnengehaald en gaan ermee aan de slag.

De kinderen van K2 (thema dieren) zijn al een maand in de weer om onze dieren op
school te verzorgen. We zijn nog op zoek naar 2 cavia’s (liefst 2 meisjes).

Op tijd zijn aub!

Dank je wel om op tijd te zijn. Het is belangrijk dat je kind de start van de dag kan
meemaken. Je hebt misschien ook al gemerkt dat de voordeur om 8.40 op slot gaat.

De voordeur is open van 8.00 tot 8.40 uur. Op andere tijdstippen zal er gebeld moeten
worden.

Zorgnieuws

Dit schooljaar nemen we voor het eerst de KOALA af bij de kinderen van de 3de
kleuterklas. Dit gaat door in oktober en november.

KOALA is een verplichte taalscreening die ons een beeld doet krijgen van de
taalvaardigheid van onze 5-jarigen. Op basis van de verkregen informatie kunnen we de
kinderen beter ondersteunen en ons taalonderwijs sterker maken.

Je moet als ouders niets doen en je kleuter hiervoor ook niet voorbereiden.


