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30 april 2022

De kalender

mei 4 woe Rots en water voor L3 L4 L5

5 do Studio Globo inleefatelier voor L5 en L6

6 vrij Zwemmen voor L1 L2 L5 L6

9 ma Auteurslezing voor L1

11 woe Bosdag voor K2 en K3

12 do Auteurslezing voor L5

13 vrij Medisch onderzoek K1

13 vrij Voorbereiding overgang van K3 naar L1

15 zon SCHOOLFEEST

16 ma Auteurslezing voor L3

17 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

18 woe Workshop bushcraft voor L5 en L6

19 do Goodcook quest voor L5 en L6

20 vrij Schoolreis

25 woe GEEN SCHOOL wegens pedagogische studiedag

26 do GEEN SCHOOL wegens Hemelvaart

27 do GEEN SCHOOL wegens brug

30-3 Erasmus Praag voor J.Kim en J.An

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

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


Schoolfeest

Een schoolfeest met optreden en BBQ kan dit jaar eindelijk doorgaan. We hopen jullie allen te
mogen verwelkomen. Schrijf zeker in voor de heerlijke BBQ georganiseerd door de ouderraad
en geniet daarna samen met jouw kind(eren) en andere ouders van het gezellig samen spelen
op onze Vlaamse kermis.

Wat staat er op ons programma?

11u: Aperitief

12u: BBQ (kaarten kunnen aangekocht worden via de kinderen of online)
https://shop.stamhoofd.be/schoolfeest-barbecue/

14u: Koffie en dessert

14u: Volksspelen (€ 2) + Clown Walter met zijn gekke ballonnen

MOS

Inpakken

Binnenkort is het feest voor de mama’s en de papa’s en daar hoort natuurlijk een cadeautje
bij. Omdat inpakpapier duur is en toch vaak direct weggegooid wordt, zouden we het ook dit
jaar milieuvriendelijker willen doen: een herbruikbare zak gebruiken, inpakpapier hergebruiken
(een kreukje is niet erg), een stukje stof gebruiken, … Misschien kan u aan deze tip denken als
uw kind gevraagd wordt om iets mee te brengen om in te pakken.

Wereldwaterdag

Met onze acties van wereldwaterdag vielen we in de prijzen in de categorieën:

IMPACT OP DE WATERVOETAFDRUK en BEREIK VAN DE ACTIES

We winnen een boekenbon van € 100!!

De planten die konden besteld worden zijn ondertussen ook geleverd. De opbrengst gaat naar
het Rode Kruis en de natuur vaart er wel bij. Dank u wel!

http://www.debergop.be/
https://shop.stamhoofd.be/schoolfeest-barbecue/


Mooimakers

Samen met de hele school gaan wij de strijd aan tegen zwerfvuil.
Ook in de maand april deden sommige klassen mee aan de opruimactie.
Zo gingen het derde kleuter en het 4de leerjaar samen op stap om zwerfvuil te rapen.

Het derde leerjaar stapte deze week de kilometer. Onderweg zetten zij zich ook in om het
zwerfvuil op te ruimen.

Kinderen met extra zorg

Deze week hebt u vast in de krant gelezen of op het nieuws gehoord dat er steeds meer
kinderen met zorgnoden zijn. Die noden kunnen zich situeren op verschillende domeinen:
sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch... De aanpak is vaak voor elk kind anders. Relevante
maatregelen trekken we door naar de hele klas/school. Zo kan iedereen er baat bij hebben.

Elk kind is uniek en maakt zijn eigen ontwikkeling door. Met respect voor hun eigenheid en
begrip voor hun noden, kunnen we kinderen laten groeien.

Kinderen ventileren thuis vaak over hoe ze hun dag in de klas beleefd hebben. Indien dit bij u
vragen of bezorgdheden uitlokt, dan vragen we om dit zeker te bespreken met de
klasleerkracht. Dit creëert duidelijkheid en kan misverstanden voorkomen.

Schoolreis op 20 mei

Voor de schoolreizen komt een aparte brief.

Voor alle mama’s op 8 mei:


