
Nieuwsbrief

29 oktober 2021

De kalender

november L6: Talentenmaand beroepenhuis (ifv de studiekeuze)

7 zon Einde herfstvakantie

8 ma K3 bezoekt René Declercq museum

11 do GEEN SCHOOL wegens Wapenstilstand

12 vrij GEEN SCHOOL wegens lokale vrije dag

15+16 di 2-daagse nascholing voor zoco j.Lien

16 di ‘ Alles met de bal’ voor L3 en L4

16 di GEEN studie wegens personeelsvergadering

17 woe Netbal voor L5 en L6

17+18+19 woe 3-daagse nascholing voor directies J.Kim en J.An

23 di Nascholing J.Lien rond kangoeroewerking

24 woe Bosdag voor K2 en K3

26 vrij zwemmen voor L1 L2 L3 L4

26 vrij grootoudersfeest GEANNULEERD

28 zon aperitiefoptreden GEANNULEERD

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

Grootouderfeest

Vanwege de nieuwe coronagolf zullen we geen grootouderfeest organiseren. Onze en jullie
veiligheid kunnen we niet op het spel zetten.

Het is met spijt in het hart dat we dit beslisten.

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


Bericht van de gouverneur

Geachte directie

Nu de donkere dagen opnieuw aan de deur staan is zichtbaarheid in het verkeer zeer
belangrijk.
Daarom lanceer ik bijgaand filmpje om de schoolgaande jeugd, leerkrachten en ouders daarop te
wijzen.
Het filmpje wordt ook op Focus uitgezonden tijdens de week van 24 oktober en de week van 10
november.
Mag ik vragen bijgaand filmpje vanaf 15 oktober zoveel mogelijk te delen en te verspreiden.

https://youtu.be/z9wabqn79z4

met vriendelijke groeten

Carl Decaluwé
Gouverneur

We komen inderdaad in de periode van de donkere dagen. Laat ons samen zorgen voor de
veiligheid van onze kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Daarbij denken we
aan het dragen van het fluohesje en eventueel de coverbag over de schooltas. Daarnaast
willen we jouw medewerking vragen voor het in orde brengen van de fiets en dan in het
bijzonder de verlichting. We zien dat er kinderen in het schemerdonker zonder licht onderweg
zijn. Dergelijke situaties zouden we toch wel best vermijden.  Vergeet niet: jong geleerd is oud
gedaan!
De leerlingen die het wensen kunnen een coverbag voor hun schooltas komen afhalen in het
secretariaat.

Update corona-maatregelen

Dit zijn de regels die gelden vanaf maandag 8 november:

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een
mondmasker op school.

○ Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie,
mag het mondmasker af.

○ Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke
contacten vermijden.

Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven
vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen
de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder
leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

http://www.debergop.be/
https://youtu.be/z9wabqn79z4


● worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze
symptomen vertonen.

● treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een
procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in
quarantaine wordt geplaatst.

Aan ouders, grootouders en ondersteuners vragen we om altijd een mondmasker te
dragen als je de school binnenkomt.

Oudercontacten zijn voorlopig enkel online.

BELANGRIJK!!!!!! Gelieve zieke kinderen thuis te laten aub!

MOS-nieuws

De kikkers van K3 gebruikten hun groene vingers nog eens.
De laatste groenten werden geoogst, butternut pompoenen! Ze woelden compost door de
aarde van de moestuin en bedekten hem met een dekentje van herfstbladeren. Klaar voor de
winter!

Ouderraad nieuws

Hallowiendereen!
Via deze weg willen we jullie graag nog eens herinneren aan de griezeltocht die nu zaterdag
doorgaat! Aangezien de coronacijfers in Anzegem helemaal de verkeerde kant opgaan,
moesten we creatief uit de hoek komen. Een bar op school achteraf is geen goed idee. We
zullen jullie zeker voorzien van de nodige versnaperingen en drankjes, maar vragen hiervoor
vriendelijk 1 euro waarborg per volwassene. Jullie zullen zien waarom. Voor de kinderen
verandert er niks. Dus welkom allemaal via de grote schoolpoort vanaf 17.30u. Op de avond
zelf kan gerust nog ingeschreven worden aan €6/persoon.

Griezelige groeten van de scouts en de ouderraad



Taalinitiatie Frans

Zoals jullie reeds weten, krijgt jullie zoon of dochter ‘Franse les’ vanaf het 1ste kleuter.

Het allerbelangrijkste bij taalsensibilisering en taalinitiatie, net zoals bij watergewenning, is dat
de kinderen veel plezier beleven aan hun eerste contacten met de Franse taal.  Kinderen
zelfvertrouwen geven in deze nieuwe taalsituatie is veel belangrijker dan hun concrete kennis
van de nieuwe taal opleggen.

De bedoeling is dat de kinderen Frans aanleren op een speelse manier en in verschillende
stappen. Eerst luisteren en horen, daarna aantonen dat ze het begrijpen en tenslotte de taal
leren gebruiken op een eenvoudige manier (ze gebruiken woordjes Frans). Verwacht niet dat je
kind perfecte volzinnen zal zeggen op het einde van het schooljaar…

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe!

Het Bergop-team


