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De kalender

januari 10 ma Start 2de trimester

12 woe Infoles CLB voor L6

12 woe Nascholing juf Flore: ontwikkeling ontluikende
geletterdheid

17 ma Nascholing studio Globo voor j. Christiane en J.Marieke

18 di Nascholing J.Lien: kangoeroewerking

19 woe Bosdag voor K2 en K3

21 vrij L6 bezoekt middelbare school

21 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

25 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

27 do Talentenarchipel

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

Corona

Corona heeft ons dubbel en dik getroffen de voorbije weken. De ene klas na de andere moest
in quarantaine. Telkens opnieuw moesten jullie, ouders, zich aanpassen en organiseren. Ook
voor ons was het een hectische periode. Afstandsonderwijs en tegelijkertijd lesgeven aan een
groep in de klas, toezichten overnemen van collega’s, …
En dan de kinderen: les op school, les thuis, zelfstandig aan de slag gaan, in quarantaine
zitten, ziek zijn, en nu nog een mondmasker moeten dragen, … Er wordt echt veel van hen
verwacht. Maar telkens opnieuw zien we dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en
zijn uiterste best doet om alles vlot te laten verlopen. Het begrip en de medewerking van
iedereen maakt het voor ons haalbaar om er te blijven voor gaan.

Dank u wel!
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Koekenverkoop

De koekenverkoop tvv de zeeklas is een succes. Er werden maar liefst 826 dozen verkocht.
Er zijn enkele superverkopers en de topverkoper zit in het 2de kleuter met maar liefst 53
dozen!!

Dank u wel aan alle kopers en verkopers en smakelijk!

MOS-nieuws

Laat je zien!
Vergeten jullie de fluohesjes niet? Fantastisch! Na de kerstvakantie zullen we nog eens een
actie doen! Dus doorgaan, hé!

Kindcontacten

Volgend trimester organiseren we opnieuw kindcontacten. Hoewel we al regelmatig met onze
leerlingen in gesprek gaan, willen we toch een formeel kindcontact houden.
Een individueel gesprek is een fijne manier om je leerlingen te laten reflecteren over hun
ontwikkeling, welbevinden, kwaliteiten en werkpunten. Je kan elke leerling eens extra
aandacht schenken en luisteren naar wat hem/haar echt bezighoudt. Het is een manier om je
leerlingen beter te leren kennen.
De kindcontacten zullen doorgaan in januari en februari.

Welkom aan juf Anne-Laura

Sedert 1 december verwelkomen we een extra leerkracht voor het 1ste kleuter-peuter. In de
loop van het schooljaar zal ze naarmate er meer peuters starten meer en meer instaplestijden
kunnen presteren.



Nieuws uit de ouderraad

Het nieuwe speelplein is officieel geopend. De kinderen zijn heel enthousiast en dankbaar voor
deze investering. Ze zullen er jaaaaren kunnen van genieten.
Dank aan allen die de acties van de ouderraad steunen.

De ouderraad is zich volop aan het voorbereiden voor de volgende activiteit. Train je brein,
houd het nieuws in de gaten, haal alle encyclopedieën van onder het stof… op 19 februari
zal dat misschien van pas komen! En...vergeet de babysit niet vast te leggen!

19 februari 2022

Kerstvakantie - kerstrapporten

Zoals je al weet start de kerstvakantie op vrijdag 17 december om 15 uur. Dit is tevens de
laatste dag van de kerstproeven voor L4/L5/L6. De rapporten van alle leerlingen van het lager
zijn voorzien op woensdag 22 december. Uiteraard kunnen we die nu niet meegeven of laten
ophalen. We bezorgen je het rapport per mail op woensdag 22 of donderdag 23 december.
Indien je een oudercontact wenst, kan dit online. Geef de leerkracht een seintje via mail en dat
wordt geregeld. Proeveninzage zal nu niet mogelijk zijn, sorry.
Je zal merken dat de rapporten in een nieuw jasje zitten. We zijn de rapporten aan het
herwerken en dit is een eerste proefversie. Het is de bedoeling om deze uit te testen. Dit zijn
nog niet onze definitieve rapporten. De feedback op deze test zal bepalen hoe we verder gaan.

We wensen u allen een zalig Kerstfeest,
veel geluk, veel moed en vooral een goede gezondheid

in 2022!


