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Beste ouders en leerlingen

Het is bijna zover! Schooljaar 2022-2023 komt eraan!
We zijn er klaar voor! Jullie ook?

Vakantiewerken

Tijdens de vakantie hebben we niet stilgezeten. Je zal wel enkele vernieuwingen zien.

Rekken op de zolder om
knutselmateriaal en papier te
ordenen.

De poppenhoek in het 2de
kleuter kreeg een nieuw
laagje verf.



De rest van de
schilderwerken in het 2de
kleuter.

Dankzij het Clara fonds
konden we investeren in 3
picknicktafels uit 100%
gerecycleerde kunststof.

De bib kreeg een heel nieuw
kleedje.

Nieuws uit de ouderraad

Ook dit jaar staat de ouderraad weer paraat.
Hun eerste actie start al meteen de eerste week met het wekelijks fruit.
Op zondag 18 september organiseren ze een KUBB tornooi.

De voorbereidingen zijn in volle gang! Je ontvangt binnenkort een uitnodiging, maar houd
alvast de datum vrij.



Zin om deze “toffe bende” te vervoegen? Jouw hulp zou zeker welkom zijn?

Neem contact op via één van de leden:

Inge Verhellen, mama van Mats uit L6
Youna Vanhee, mama van Alexis uit L6, Senna uit L3 en Minne uit L1
Stijn Doom, papa van Milan uit L6 en Juliette uit L1
Jo Van Nieuwenhuyze, papa van Linde uit L5
Anthony Vansteenkiste, papa van Felix uit L5
Kim Vispoel, mama van Amber uit L4 en Violet uit L3
Séverine Dhondt, mama van Finn uit L4 en Chloé uit L6
Lotte Lefevere, mama van Klaas uit L1 en kobe uit K2
Mayli Beulque, mama van Emiel uit K3 en Julot uit peuter

of via ouderraad@debergop.be

Coronamaatregelen

Corona is nog niet helemaal verdwenen; maar de school -en klaswerking kan zo goed als
normaal verlopen.De handhygiëne en  het verluchten van de klas zijn de voornaamste
maatregelen die nog van kracht zijn. Het brengen en afhalen van de kinderen kan weer zoals
vroeger.

Kleuters brengen:
- Je komt binnen via de groene deur en brengt je kleuter tot aan de blauwe poort.
- Je keert terug via dezelfde weg
- Gelieve niet aan de blauwe poort te blijven staan. Anders wordt het daar te

druk. We hebben trouwens de ruimte nodig bij het belsignaal om naar de
klassen te gaan.

Kleuters afhalen:
- Je komt binnen via de witte deur aan de postbus tot op de voorziene plaats op

de speelplaats. Daar wordt je kleuter je toevertrouwd. Je stapt verder en verlaat
de school via de groene deur. Het is de bedoeling dat dit een vloeiende stroom
wordt. Gelieve dus niet te blijven staan.

Leerlingen brengen:
- De leerlingen van het lager kunnen vanaf het zebrapad aan de postbus en zeker

vanaf de groene deur alleen de school binnen komen.
- Je mag als ouder je kind begeleiden indien nodig.

Leerlingen afhalen:
- ‘s Middags en ‘s avonds is er een rij voor alle leerlingen die naar huis gaan of tot

op de parking moeten komen.
- Je kan ook je zoon/dochter komen afhalen op de speelplaats. Dan volg je

hetzelfde circuit als de ouders van de kleuters.

Deurbel:
De voordeur is tijdens de lessen gesloten. Je kan aanbellen of bellen op 056 68 05 15 of
0495 45 71 02 als niemand de deurbel hoort.

mailto:ouderraad@debergop.be


De eerste schooldag

Op de eerste schooldag verwelkomen we alle kinderen en ouders op de speelplaats vanaf 8
uur. De koffie zal klaar staan.

Word je een coole kikker dit schooljaar?

Kwartiermakers!

Kwartiermakers is een initiatief van Willewete vzw om vrij lezen op basisscholen aan te
moedigen. Iedere leerling leest iedere dag vijftien minuten of er wordt een kwartier
voorgelezen. Waarom? Omdat dit een effectieve en leuke manier is om de leesvaardigheid,
woordenschat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren.

We starten ons 3de jaar.

Personeel

Kleuter peuter: juf Veerle Schamp

1ste kleuter: juf Hanna Garrez

2de kleuter: juf Katrijn Verpoort

3de kleuter: juf Flore Vercruysse (interim Lindsey Furniere /
Tilly Mervylde)

zorgjuf: juf Greet Dooms (½)

Lager 1ste lj : juf Tine Willaert

2de lj: meester David Deville

3de lj: juf Emma Defoor (interim: Florence Deconinck)

4de lj: juf Kim Defoirdt (½) en juf Lot Dupont (½)



5de lj:  juf Christiane Delobelle

6de lj: juf Marieke D’Haene (½) en juf Ella Martens (½)

Zorgjuf: juf Sofie Boone en Eva Dewaegeneere

Bewegingsopvoeding
kleuter en lager

meester Benitto Brusseel

Zorgcoördinator juf Lien Steenhaut (½)

Directie An Dubuquoy (½): administratief directeur

Kim Defoirdt (½): pedagogisch directeur

Administratieve hulp Griet Hemerijckx

Kinderverzorgster juf Joke Patteeuw

De leerkrachten kan u vlot  bereiken per mail. Iedere lkr heeft een bergopadres dat als volgt
gevormd is: voornaam.familienaam@debergop.be bvb hanna.garrez@debergop.be
De mobiele telefoons van de leerkrachten zijn niet beschikbaar overdag. Overdag kan u naar
het schoolnummer bellen nl 056 68 05 15 of naar de GSM 0495/ 45 71 02. We proberen uw
oproep te beantwoorden, wat niet altijd gemakkelijk is aangezien het secretariaat niet altijd
bemand is. Onze excuses hiervoor. Voor niet dringende zaken kan u best een mail schrijven
naar info@debergop.be. Op dit mailadres bereik je beide directies.
Of … kom gerust binnen op het secretariaat.

Leertijd en toezicht

voormiddag:  van 08.40 u. tot 11.50 u.
namiddag: van 13.15 u. tot 16.00 u. (op vrijdag tot 15.00 u.)

Mogen wij u vriendelijk vragen uw kind(eren) steeds op tijd naar school te brengen zodat de
lessen niet gestoord moeten worden. Het is ook belangrijk dat uw kind van de start van het
onthaal kan meegenieten.  Hartelijk dank bij voorbaat.

Toezicht op de speelplaats:
- ’s morgens: vanaf 8 uur (Kinderen die voor 8 uur aanwezig zijn, gaan naar de

kinderopvang!)
- ’s middags: van 11.50 tot 12.05 uur en vanaf 13.00 uur voor de kinderen die over de

middag naar huis gaan.
- ’s avonds: tot 16.15 uur

mailto:voornaam.familienaam@debergop.be
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Maaltijden/dranken

Een warme maaltijd is mogelijk.

● Kleuters betalen € 3.30
● Leerlingen van het lager betalen € 4.30
● Kinderen die lunchpakket meebrengen betalen  € 1.70

Net zoals de voorbije jaren zal de kostprijs voor de maaltijden gesplitst worden op de facturen:
opvang (€ 1.20) en lunchpakket of maaltijd (€ 0.50, € 2.10 of € 3.10) zodat we jou een fiscaal
attest kunnen bezorgen.

Voor de maaltijden vragen we om regelmaat. Het is niet mogelijk steeds zomaar te
wisselen tussen boterhammen / warme maaltijd / thuis eten. We kunnen wel rekening
houden met ouders die deeltijds of in ploeg werken, zolang er een vaste regeling is. Dit doen
we uit veiligheidsoverwegingen. Zonder regelmaat kunnen de mensen die toezicht doen niet
weten of uw kind in de refter moet zijn of niet.

Er wordt gevraagd om de aantallen de maandag door te geven voor heel de week.

Tussendoortje en lunchpakket: gezond aub!!

Is het mogelijk om gezonde tussendoortjes mee te geven aub? Een stuk fruit of groente
voor de voormiddag en eventueel een koek voor de namiddag.

Dit blijft zoals het was:
Dinsdag en woensdag zijn de fruitdagen! Op dinsdag krijgt ieder kind een stuk fruit
aangeboden door de ouderraad. Op woensdag vragen we dat u, beste ouders, een stuk fruit
of groente aan uw kind meegeeft. Koeken blijven die dag in de schooltas zitten!
Gelieve een “echt stuk fruit” mee te geven. Daarmee bedoelen we geen knijpzakjes of
andere soorten potjes gemixt fruit. Kinderen leren best origineel fruit kennen en proeven.
Wat koeken betreft: geen chocoladekoeken of variaties tussen koek en snoep. Best een droge
koek, liefst zo gezond mogelijk zoals bvb peperkoek, rijstkoek, …

Snoep is niet toegelaten, enkel voor een verjaardag kan het wel of bij een speciale
gelegenheid.

Zoals ieder jaar promoten we ook water drinken. Water is de gezondste drank!  Gelieve voor
een goede waterfles te zorgen. En omdat we milieubewust zijn, willen we de petflessen
vermijden.

De lunchpakketten moeten ook gezond zijn en bevatten geen “snoep-dessert”. Fruit of groente
kan wel. De leerlingen krijgen soep en water bij hun lunchpakket.

Verjaardagen



Verjaardagen worden gevierd. Het feestje vinden wij belangrijker dan het traktaat. Daarom
vragen wij het traktaat sober te houden. Een zelfgebakken taartje of een beetje snoep is meer
dan voldoende. Geen individuele snoepzakjes of snoeptaarten; dat is veel te veel. En ook geen
geschenkjes!

Facturen

De rekeningen worden opgemaakt op het einde van elke maand. Daarop vind je de
niet-verplichte uitgaven nl. maaltijden, drankjes, tijdschriften, …
Verplichte kosten met een maximum van € 95 voor het lager en € 50 voor de kleuters worden
per maand met een forfait aangerekend nl. € 9.5 voor het lager, € 5 voor kleuters. Een
overzicht van deze verplichte kosten vind je op de website.
Let op: bij thuisbankieren de mededeling niet vergeten te vermelden, a.u.b.
Gelieve de rekeningen BINNEN DE 10 DAGEN te vereffenen, a.u.b., dat maakt onze
administratie zoveel gemakkelijker.

Gemeentelijke voor - en naschoolse opvang op school

De voorschoolse opvang is van 7.00 tot 8.30. Jij beslist of je kind tot 8 uur of tot 8.30 in de
opvang blijft. Kinderen mogen hun ontbijt meebrengen.
Alle kinderen die voor 8 uur op school zijn MOETEN naar de opvang, ook als dit slechts voor 5
minuutjes is.
De naschoolse kinderopvang op school loopt van 16.15 tot 18.30.
Kostprijs: € 1.25 per begonnen half uur.
Inschrijven en betalen is via de gemeente.

Kalender

De kalender
Ziehier een overzicht van de activiteiten die reeds gekend zijn voor dit schooljaar.

september 1 do eerste schooldag

5 ma Startdag Kwartiermakers voor j.Ella en j. Lien

5 ma Eerste keer studie

6 di infoavond



9 vrij zwemmen voor L1 L2 L3 L4

16 vrij strapdag

18 zo Kubb tornooi ouderraad

21 woe Klasfoto

22 do Dodehoeksessie voor L6

23 vrij zwemmen voor L1 L2 L5 L6

27 di GEEN STUDIE: personeelsvergadering

28 woe Bosdag voor K2 en K3

oktober 3 ma GEEN SCHOOL: vrije dag

november 31-6 herfstvakantie

11 vrij GEEN SCHOOL: wapenstilstand

december 2 vrij GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag

24-8 kerstvakantie

februari 1 woe GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag

18-26 krokusvakantie

maart 4 zat infodag

13 ma GEEN SCHOOL: vrije dag

april 1-16 paasvakantie

23 zon Vormsel

24 ma GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag

mei 1 ma GEEN SCHOOL: Dag van de Arbeid

18 do GEEN SCHOOL: O.L.H. - Hemelvaart

19 vrij GEEN SCHOOL: brugdag na Hemelvaart

20 zat Eerste Communie

26 vrij schoolreis

29 ma GEEN SCHOOL: Pinkstermaandag

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

Info-avond

http://www.debergop.be


Bij de start van het schooljaar organiseren we een info-avond. Op de info-avond krijgt u uitleg
omtrent: klaswerking, kleuterwerking, zorg, huistaken, agenda, klasafspraken, belangrijke
leerstofonderdelen, leren leren,... Het is ook een gelegenheid om nader kennis te maken met
de leerkracht en andere ouders.

De leerkrachten geven 2 keer de uitleg:
19.00 - 19.45 Sessie 1
20.00 - 20.45 Sessie 2
Als je 3 kinderen op school hebt, kan je, als je dat wenst, om 21.00 terecht bij de 3de
leerkracht voor een woordje uitleg.
Telkens word je verwacht in de klas van je kind.
Na afloop serveren we buiten nog een glaasje, als het weer het toelaat.

Je aanwezigheid is heel belangrijk. We hopen je te mogen ontvangen.

Schoolreglement / nieuwsbrief / kostenraming

Het aangepaste schoolreglement en de kostenraming zijn te vinden op de website.
Indien je een papieren versie wenst, kan je die krijgen op het secretariaat.
Ook de nieuwsbrief zal je per mail ontvangen en terugvinden op de website. Indien je die
liever op papier ontvangt, kan je dat melden via de informatiefiche die je woensdag krijgt.

Inlichtingenfiche

Gelieve de inlichtingenfiche die je kind zal mee hebben op de eerste schooldag in te vullen en
zeker te vermelden indien er contactgegevens veranderd zijn.

Bewegingsopvoeding

Zwemmen:
Zwemmen is op vrijdagnamiddag om de 14 dagen in Vichte.
De capaciteit op vrijdagnamiddag is niet groot genoeg voor onze groep. Daarom zullen de

2de en de 3de graad om beurt zwemmen. De eerste graad
gaat iedere zwembeurt mee.
Als uw kind om gezondheidsredenen niet kan zwemmen,
moet je dit schriftelijk melden. Je kind kan niet zelf
beslissen om niet deel te nemen aan de zwemles.
De zwemles is verplicht zoals alle andere lessen.
Wie herhaaldelijk niet aan de zwemlessen kan deelnemen,
bezorgt een doktersattest.
BELANGRIJK: lang haar in een staart binden aub
De data zijn te vinden op de digitale kalender.

Turnen
Gelieve voor goed passende sportschoenen of gympjes te zorgen; sportschoenen met witte



zool en eventueel veters als uw kind die zelf kan strikken.
De school zorgt voor de gympakjes voor de leerlingen van het lager.
Voor de kleuterturnlessen vragen we gemakkelijke kledij.
De turnlessen voor de kleuters worden gegeven in de Mensinde in Tiegem op donderdag.
De turnlessen voor het lager zijn op maandag en dinsdag in het OC Groeninge in Kaster of
in de tuin.
Ook voor de turnlessen vragen we om lang haar in een staart te binden.

Vrijdag = postdag

Traditiegetrouw is vrijdag de postdag. Uw kind heeft dan alle post van de week mee en ook
(voor het lager) de toetsenmap. Gelieve dit zeker te bekijken tijdens het weekend, te
ondertekenen of brieven in te vullen en weer mee te geven tegen de maandag indien nodig.

Op deze eerste schooldag wordt uitzonderlijk post meegegeven.

Geneesmiddelen

Op de website vind je een document dat je kan gebruiken als jouw kind geneesmiddelen moet
innemen op school. Je laat dit invullen door de dokter en bezorgt ons dit samen met het
geneesmiddel op het moment dat de noodzaak zich voordoet. Zonder dit document mogen wij
op school geen geneesmiddelen toedienen.

Afwezigheidsbriefjes voor leerlingen van het lager

Je ontvangt donderdag de 4 afwezigheidsbriefjes die je kan gebruiken om een korte (minder
dan 3 dagen) afwezigheid te melden. Vanaf de 5de afwezigheid is altijd een medisch attest
vereist.
Is je kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig, dan is eveneens een medisch
attest nodig.

ICT / typlessen

We zijn in blijde verwachting van een nieuwe lading chromebooks. In het 5de en 6de
leerjaar zullen de leerlingen dan elk hun eigen chromebook hebben. Dan hebben we nog 25
chromebooks en 12 IPads voor gedeeld gebruik voor de andere klassen.

Omdat typen toch wel belangrijk is, hebben we beslist om typlessen met Pica typen te
organiseren tijdens de lesuren voor het 3de en 4de leerjaar. Op die manier krijgt iedere
leerling de kans om dit te leren.



Buitenschoolse sportactiviteiten

Nu en dan zal je kind een inschrijvingsformulier meehebben voor een buitenschoolse
sportactiviteit, een organisatie van de sportdienst van de gemeente Anzegem. Deze activiteiten
zijn natuurlijk vrijblijvend. De ploegsporten worden op school voorbereid. Een buitenschoolse
ploegsport wordt door ons begeleid.

Studie

Ook dit jaar bieden we de mogelijkheid aan om in de studie te blijven.
Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00. Op speciale dagen zoals
sportdag, schoolreis, oudercontacten, personeelsvergaderingen,… zal er geen studie zijn. We
zullen telkens verwittigen. Het wordt ook gemeld via de kalender op de website.
Na de studie kunnen de leerlingen eventueel nog terecht in de naschoolse opvang tot 18.30.
Om 17.00 is er begeleiding om het kruispunt over te steken.

Voor wie?
De studie wordt ingericht voor de leerlingen van de 2de en de 3de graad. Het is de bedoeling dat
er regelmaat en rust is, dus wie zich inschrijft is iedere dag aanwezig. Het is ook niet mogelijk
de studie te verlaten als de huistaak afgewerkt is. De leerlingen voorzien een boek om de
resterende tijd zinvol door te brengen.

Aanwezigheid
Ingeschreven leerlingen zijn altijd (= 3 dagen/week) aanwezig in de studie. Het is niet
mogelijk in te schrijven voor 1 of 2 dagen.
Indien je kind om één of andere reden niet kan aanwezig zijn, vragen we dat je de school
schriftelijk, telefonisch of per mail verwittigt.

Inschrijven
Inschrijven kan je via de inlichtingenfiche die je kind woensdag mee heeft naar huis. Deze
inschrijving is voor een volledig schooljaar, maar kan je per trimester herzien.
Indien je interesse hebt, zorg dan dat je de fiche zeker maandag 5 september afgeeft, want de
plaatsen zijn beperkt.
De kostprijs is gelijk met de kostprijs van de buitenschoolse opvang nl €1.25 per begonnen
half uur. De studie kost dus €2.5 per dag.

De studie start op maandag 5 september.



Initiatie Frans

Vanaf de 1ste kleuterklas geven we initiatie Frans.
Waarom? Een kind dat op jonge leeftijd op een aangename manier in contact komt met een
vreemde taal, zal die taal op latere leeftijd gemakkelijker aanleren.
Met de muis Pistache willen we de kinderen spelenderwijs laten wennen aan een nieuwe taal.

16 september: strapdag

Op 16 sept. nemen we deel aan de strapdag (stap- en trapdag). Tijdens de  strapdag, die
samenvalt met de Europese autoluwe week, willen we graag zoveel mogelijk kinderen met de
fiets of te voet naar school zien komen. We willen hiermee aandacht vragen voor de
verkeersleefbaarheid van onze gemeente en mensen aanmoedigen de auto wat vaker aan de
kant te laten. Het initiatief gaat uit van de Vlaamse overheid.
Meer info volgt nog.

Verkeersveiligheid

Nog voor de veiligheid van  onze kinderen vragen we het volgende:
- Gelieve niet te parkeren in de Neerstraat en correct te parkeren op de parking voor de kerk.
Soms maken we onveilige situaties mee als we onze rang begeleiden naar het kruispunt.

Fluohesje

Omdat we veiligheid hoog in het vaandel dragen willen we dat iedereen een fluohesje draagt.
De kinderen krijgen een hesje met het schoollogo geschonken door gulle zelfstandigen. Gelieve
er zorg voor te dragen. In juni moeten de hesjes terug afgegeven worden. Bij verlies wordt € 3
aangerekend.

De fietsers raden we het dragen van een helm sterk aan!



Luizenalarm

Als er een luizenbesmetting is in de klas van je kind zal er een luizensticker in de klasagenda
of in de heen-en-weermap van alle kinderen uit de klas gekleefd worden. De sticker dient om
ALLE ouders op de hoogte te brengen dat er luizen in de klas zijn, NIET om aan te geven dat
uw kind luizen heeft. Gelieve dan te controleren en te behandelen indien nodig! Bedankt voor
de medewerking!

MOS

Dit schooljaar zal weer super groen uitslaan. Iedere klas “specialiseert” zich verder in hun
onderwerp en realiseert iets in onze schooltuin. De onderwerpen zijn oa fruit, afval, water,
bijen, huisdieren, lucht, dieren, vogels, energie, moestuinieren, …

We verzamelen nog altijd verschillende artikelen om te recycleren:
- plastieken doppen tvv het Belgisch Centrum voor Geleidehonden
- batterijen voor Bebat
- cartridges uit printers

Wat doen we nog? groenafval composteren, papier sorteren, materialen hergebruiken, zuinig
zijn met het verbruik van energie,...

Dit jaar zal er eind januari weer een speciale inzameling zijn van oude GSM’s. In ruil kunnen
we ICT materiaal krijgen. Je kan je GSM nu al kwijt in het emmertje in de inkom.

Voor onze kleine projectjes in de tuin zijn we op zoek naar:

-

Tonnen, zoals deze bijvoorbeeld Stekken van bij-vriendelijke vaste planten
die wat tegen de droogte kunnen voor onze
bloembakken, zoals sedum.



Kleine boomstammen of dikke takken zijn
welkom voor het bouwen van kampen.

Dergelijke haspels zoeken we ook, groot en
klein.

Huistaak vergeten?

De agenda invullen en de boekentas klaarmaken op het einde van de schooldag wordt zeer
goed begeleid door de leerkrachten in het lager. Toch gebeurt het dat je kind iets vergeten is in
de klas. We maken de afspraak met de leerlingen dat ze de taak, die ze niet konden maken, de
volgende morgen in de klas maken voor de lessen beginnen.
We vragen dan ook jouw medewerking om niet terug naar school te komen of bij een
klasgenoot te gaan om het vergeten voorwerp te halen. Ze zullen sneller leren aandachtig zijn
bij het klaarmaken van de boekentas als ze weten dat je als ouder niet zal zorgen voor de
oplossing.

Naamtekenen!!

Graag zoveel mogelijk alles naamtekenen aub: fruitdoosjes, koekendoosjes, brooddozen,
zwemgerief, … en dan later op het jaar mutsen, sjaals, jassen, …
Gelieve vanaf 1 september nog eens te kijken naar alle gevonden voorwerpen van vorig
schooljaar; wat nog overblijft op het einde van de maand gaat naar “moeders voor moeders”.

W� wense� iederee� ee� hee� fij� schooljaar to�!


