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De kalender

februari 4 vrij Zwemmen voor L1 L2 L5 L6

4 vrij VM L6 bezoekt middelbare school

7 ma GEEN SCHOOL lokale vrije dag

8 di L6 bezoekt PTI online

14 ma K2 en K3 bezoekt een indianendorp! De kleuters mogen verkleed
zijn voor deze uitstap!

15 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

15 di Nascholing juf Lien / kangoeroewerking

16 woe Bosdag voor K2 en K3

17 do Dikke truiendag

18 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

22 di Theater voor L5 en L6

25 vrij Start krokusvakantie

Welkom meester David, welkom terug juf Lot, welkom juf Charlotte

In het 2de leerjaar hebben we een nieuwe leerkracht, meester David. Hij is niet helemaal
nieuw. Het is eerder een welkom terug, want vorig jaar nam hij het 4de leerjaar deeltijds
onder zijn hoede. Nu is hij halftijds aan het werk in het 2de leerjaar, want juf Ella wordt
tijdelijk halftijds gedetacheerd voor MOS. MOS staat voor Milieu Op School en is samenwerking
tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. We wensen haar veel succes!
Welkom terug juf Lot. Op 7 februari start juf Lot opnieuw halftijds in het 4de leerjaar. Ze lost
juf Katrien af die geheel onverwachts na de kerstvakantie is ingesprongen. Dank u wel juf
Katrien om ons tijdelijk uit de nood te helpen.
En dat is nog niet alles. We hebben nog een nieuw gezicht op school. Juf Charlotte is gestart
als onze nieuwe leerkracht bewegingsopvoeding.

http://www.debergop.be/


Nieuws uit de ouderraad

Met heel veel spijt in het hart zien we ons genoodzaakt om onze geplande kwisavond op
19 februari te verplaatsen naar een latere, nog niet bepaalde datum. Wij willen in het kader
van de cijfers in Anzegem geen risico nemen en de kindjes hun schooltijd niet nog meer op het
spel zetten. Wij hopen op jullie begrip en op een spoedig weerzien!”

Carnaval

Op vrijdag 25 februari vieren we carnaval. Iedereen mag van ‘s morgens verkleed naar school
komen. In de namiddag trekken we in een stoet door enkele straten van Tiegem!!
Duik dus maar eens in de verkleedkoffer of wees creatief en tover iets met afval. Probeer maar
eens een “gratis” kostuum te ontwerpen.
We brengen geen namaak wapens en geen confetti mee.

MOSnieuws

Moestuin

In het 3de kleuter zijn ze witloof aan het kweken.



Dikketruiendag 17 februari

Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samenhangen. Om goed
te blijven draaien heeft ze zowel planten, kleine organismen, insecten als dieren nodig. Als er
te veel planten en dieren uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende
machine.  We spreken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het
klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden werken we dit jaar aan springlevende natuur
in de tuin, op school, op het bedrijfsterrein of in jouw gemeente. Doe mee, want meer
biodiversiteit helpt het klimaat!

Vogeltelweek voor het 4de leerjaar

We leerden de voorbije 2 weken heel wat bij over de vogels! Met behulp van de infofiches van
Natuurpunt leerden we de meest bij ons voorkomende soorten kennen.
In die 2 weken maakten we onze speelplaats en schooltuin aantrekkelijk voor vogels.
We maakten voedselslingers met pindanoten en onze eigen vetbollen.

En toen was eindelijk zover! De Vogeltelweek voor scholen vond plaats van maandag 24
januari tot en met vrijdag 28 januari 2022. Het vierde leerjaar deed er heel graag aan
mee!
Wat het resultaat is en welke vogels we het meest konden spotten, dat laten we jullie weten in
de volgende nieuwsbrief.



Het WC-project van het 6de leerjaar!

Ze zijn er al het hele schooljaar mee bezig, het wc-project! Ze hebben er al veel over geleerd,
over gelezen, opgezocht, hun verhaal begint langzaamaan te groeien. De toiletten worden
stevig onder handen genomen. Elk hokje zal veranderen in een andere wereld, passend bij hun
MOS-thema 'klimaat'. De aarde op zijn geheel, de onderwaterwereld, het bos en de Polen. Het
project is er eentje om 'u' tegen te zeggen. Boordevol weetjes! Het worden ongetwijfeld heel
plezante toiletbezoekjes binnenkort :-)

Mooimakers
Weldra gaan onze leerlingen weer op stap om de schoolomgeving proper te houden.
Maar ondertussen hebben we jullie hulp nodig op het kerkplein. Op de plaats waar we om 4
uur met onze klassen komen, liggen er veel mondmaskers op de grond.
Graag doen we een warme oproep om met z’n allen er voor te zorgen dat de
mondmasker in de vuilnisbakken terecht komen en niet op de grond.

Verloren voorwerpen

Er zijn voortdurend veel verloren voorwerpen: doosjes, mutsen, handschoenen, … Jammer
genoeg kunnen we ze niet aan de eigenaar bezorgen, want de naam ontbreekt.
Dus bij deze 2 warme oproepen:

1) Kijk eens in de inkom of er iets van jouw kind ligt bij de gevonden voorwerpen!
2) Noteer altijd een naam op het gerief en de kledingstukken van jouw kind.

Dank voor de medewerking!



Groen moment

Waarschijnlijk heb je al regelmatig op de blogs iets gelezen over ons “groen moment” en vraag
je je af wat dat eigenlijk is.
Tijdens het groen moment werken de leerlingen in duo’s. Het is de bedoeling dat ze zelfstandig
aan de slag gaan met opdrachten die door de leerkracht heel nauwgezet zijn gekozen: leerstof
inoefenen, overleggen, opzoekingen, …
Ondertussen is de leerkracht beschikbaar om zorg te bieden aan leerlingen die extra uitleg
nodig hebben.
Tijdens GROENE MOMENTEN worden allerlei leerdomeinoverschrijdende eindtermen
nagestreefd:

- Werken aan sociale vaardigheden: samenwerken, zorg dragen voor iets of iemand,
respect en waardering opbrengen voor anderen, hulp vragen en hulp aanvaarden,
leiding geven en aanvaarden, kritisch en weerbaar zijn, zich discreet opstellen, kritiek
beluisteren en eruit leren, ongelijke toegeven, gespreksconventies naleven.

- Werken aan leren leren: gegevens verwerven, gebruiken en memoriseren,
informatie-bronnen zelfstandig gebruiken, eenvoudige problemen oplossen, eigen
leerproces controleren en bijsturen, plannen en organiseren, zelfstandigheid opbouwen,
zelfvertrouwen ontwikkelen, openheid, nauwkeurigheid.

Groeten van het Bergop-team!


