
Nieuwsbrief
30 september 2022

Beste ouders,

Ziehier de info voor de maand oktober.

Kalender

oktober 3 ma GEEN SCHOOL: Lokale vrije dag

3 ma Nascholing Juf Lien en Juf Marieke: CSF
(Cognitief Sterk Functionerende kinderen)

4 di Nascholing juf Lien: ASS in de kleuterschool

4 di P + K1 bezoekt de boomgaard

5 woe Klasfoto

7 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

9-12 Erasmusproject voor J.Kim en J.An in
Plymouth (Zuid-Engeland)

13+14 di Opleiding Rots en water voor J.Marieke

13 do L1 naar het bos

18 di GEEN STUDIE wegens
personeelsvergadering

19 woe NM: trefbaltornooi voor L3 en L4

21 vrij Zwemmen voor L1 L2 L5 L6

24 ma Workshop educatief natuurbeheer voor L5 en
L6

26 woe Bosdag voor K2 en K3

26 woe Mensindepark voor P en K1

30-6 di HERFSTVAKANTIE

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

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


De coole kikker: opdracht september

De eerste opdracht van de coole kikker werd met succes afgerond. De kinderen kregen
de opdracht om de klasafspraken voor dit schooljaar op te stellen.

Want:

Social media

Op de infoavond hebben jullie vernomen dat we nu Instagram gebruiken om jullie te
laten meegenieten van het leven zoals het is “de school”.
Jullie zijn ons hopelijk al aan het volgen.
Indien niet, zoek ons via ‘buitenschooldebergop’.
Voor de kleuterklassen is er nu ook een gesloten Whatsappgroep gemaakt.
De blogs zullen nu niet meer gebruikt worden.

Nieuws uit de ouderraad

Op 18 september organiseerde de ouderraad het eerste kubbtornooi. De weergoden
waren ons goed gezind, want de regen bleef achterwege. 19 ploegen namen deel, maar
er kon maar één ploeg de winnaar zijn nl snoepgoed.be. Alvast een dankjewel aan alle
deelnemende ploegen.



Wij zijn een toffe bende ouders die op zoek is naar extra helpende handen. Jaarlijks
organiseren we tal van activiteiten om de school te helpen voorzien van extra materiaal.
Heb je een voorliefde voor organiseren en heb je zin om onze ploeg te versterken?

Kom dan naar onze eerstvolgende vergadering op
18 oktober om 19 uur op school.

Welkom!

Nieuwe buitenhoeken voor kleuters

We hebben heel wat plannen om dit schooljaar werk te maken van extra buitenhoeken
voor de kleuters. En omdat alles zo duur is geworden willen we deze realiseren met
gerecupereerde materialen. Hergebruiken is tevens ook milieuvriendelijk.

We zijn op zoek naar:
- overschot van planken om oa een buitentafel te maken
- een oude kast die eventueel buiten mag staan
- resten van pvc buizen en eventueel bochten
- boomstammen
- boomstamschijven
- klossen

Enkele voorbeelden van onze dromen:

-



Dergelijke tonnen hebben we ook nog niet gevonden.

Als je tips hebt voor ons waar we eventueel terecht kunnen of als je zelf nog iets
liggen hebt dat misschien kan gebruikt worden, laat het ons zeker weten.

Alvast een dikke merci!

Verkeersveiligheid  -  Fluohesjes

De donkere dagen komen er weer aan en dus wordt het fluohesje weer heel belangrijk.
Gelieve het iedere dag te laten dragen door jouw kind.

.

Naam noteren aub!

Binnenkort komen de  mutsen, sjaals en handschoenen weer te voorschijn. Die zullen de
verloren voorwerpen opnieuw aanvullen. Daarom de vraag om kleding, fruitdoosjes,
laarzen, brooddozen, ... te voorzien van een naam. Je hebt waarschijnlijk ook graag dat
je kind zijn/haar gerief terug meebrengt naar huis! Doen aub!
Alle niet-opgehaalde gevonden voorwerpen van vorig schooljaar hebben we geschonken
aan de organisatie “ moeders voor moeders”.



Oudercontacten K3 en lager

Voor het oudercontact op het einde van deze maand zal je nog een brief voor de
uurregeling ontvangen van de klastitularis. De oudercontacten voor 1ste en 2de kleuter
doen we de laatste week van november.

Laarzen / oude schoenen

Na de herfstvakantie zal de “laarzentijd” beginnen.
Om tijdens de middagpauze toch op het gras te kunnen spelen vragen we dat:

● de kleuters hun laarzen meebrengen. Zij doen op natte middagen altijd
hun laarzen aan als ze op het gras willen.

● de leerlingen van het lager die ‘s middags op het gras willen ook laarzen
of oude schoenen meebrengen. We laten het aan jou over om met je kind
af te spreken of het geschikte schoenen aan heeft voor het grasplein of
niet.

Die laarzen mogen op school blijven en zullen regelmatig hun dienst bewijzen.

Niet vergeten: laarzen NAAMTEKENEN!!

Donderdag = wieltjesdag

Net zoals vorig schooljaar is donderdag wieltjesdag. De afspraak is dat de kinderen met
hun eigen gerief rijden, dit om misbruik te voorkomen. Het is echter onmogelijk voor de
leerkrachten om dit te controleren als de step geen naam draagt. Dus ook hier een
dringende oproep om heel duidelijk de naam van jouw kind te noteren op een opvallende
plaats!!
Welke wieltjes zijn toegelaten? steps, loopfietsen, skeelers en rolschaatsen. Geen
gewone fietsen en geen hoverboard.

MOS- nieuws

° De peuter - en eerste kleuterklas gaan naar de boomgaard op dinsdag 4 oktober.
Dit naar aanleiding van hun MOS-thema fruit.

° Van 4 tot en met 14 oktober zal er in het tweede kleuter rond huisdieren gewerkt
worden.



Op tijd zijn aub!

Dank je wel om op tijd te zijn. Het is belangrijk dat je kind de start van de dag kan
meemaken, ook voor een kleuter. De voordeur is open van 8.00 tot 8.40 uur. Op andere
tijdstippen zal er gebeld moeten worden.

ICT

Iedereen heeft zeker al gehoord van de digisprong in het onderwijs? Als gevolg van de
corona crisis moeten scholen versneld evolueren op gebied van ICT. Ook wij doen mee
uiteraard. We hebben nu al 50 chromebooks. Het 5de en 6de leerjaar hebben
voortdurend een chromebook ter beschikking en voor het 3de en 4de leerjaar zijn er
chromebooks voor gedeeld gebruik.

Wekelijks en om de beurt krijgen de leerlingen van het lager een les ICT van juf Veerle
onze digicoach. Daarbij leren ze efficiënt en vlot werken met een chromebook, veilig
omgaan met social media, programmeren, …

Om vlot met een computer te kunnen werken is het handig dat je kan typen. Daarom
bieden we nu typelessen aan voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar tijdens de
lesuren. Zo heeft ieder kind de kans om het te leren.




