
Nieuwsbrief

28 oktober 2022

De kalender

november 10 do Nascholing studio Globo voor J.Christiane

11 vrij GEEN SCHOOL wegens Wapenstilstand

14 ma Feniks interim voor L5 en L6

15 di Sport: Alles met de bal voor L3 en L4

16 woe Sport: Netbal voor L5 en L6 (namiddag)

17 do Workshop educatief bosbeheer voor L5 en L6

18 vrij 100% STEM voor L5

21+22 2-daagse nascholing voor alle zorgcoördinatoren van de
scholengemeenschap Kadanz

21+22 Oudercontacten voor peuter + K1 + K2

23+24+25 3-daagse nascholing voor alle directies van de
scholengemeenschap Kadanz

23 woe Bosdag voor K2 en K3
Mensindepark voor K1 en peuters

25 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

26 zat Sport: Swimmathon en zwemmeeting voor lager in Aquandé
(Vichte)

29 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

december 1 do Sint op bezoek

2 vrij GEEN SCHOOL wegens pedagogische studiedag

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

Kersthappening in Tiegem op 10 en 11 december

Eindelijk! De kersthappening op ons dorpsplein kan weer doorgaan na die 2 ellendige coronajaren. Ook
wij zijn graag weer van de partij.

We bieden een lekker drankje aan, poffertjes voor de kinderen en zelfgemaakte kerstdecoratie.

Met de opbrengst willen we onze buitenhoeken verder inrichten, want we kunnen niet alles doen met
herbruikbaar materiaal.

De huur van ons “kotje” is natuurlijk een serieuze kost, daarom zijn we, net als de voorbije jaren, op
zoek naar sponsors.

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


Beste zelfstandige

Wil je ons steunen voor de kersthappening? Fantastisch!

Stuur een mailtje naar info@debergop.be

Iedere euro is welkom.

In ruil maken we reclame voor jouw bedrijf op onze nieuwsbrief, op social media, op de
kersthappening en in onze inkomhal.

We bezorgen je een bewijsdocument.

Alvast hartelijk dank!!!!

Feniks interim ism Casa Blanca

Casa Blanca ontwikkelde voor de Provincie West-Vlaanderen een tijdje geleden het project FENIKS
INTERIM.
Het is een interactieve workshop voor 5de en 6de leerjaar over de heropbouw na de eerste wereldoorlog.
Kinderen brengen een bezoekje aan het interim-kantoor Feniks Interim, krijgen informatie over hoe het
er in de Westhoek uitzag na de oorlog en worden opgeroepen om actief mee te werken aan de
heropbouw van de streek door middel van enkele opdrachten. De sessie wordt afgerond met een
klasopdracht rond Moeders voor Vrede (Afghanistan).

Boeken - oproep

In onze schoolbib is er nog wat plaats voor boeken.
● Heb je kinderboeken die voor jouw kinderen te makkelijk zijn geworden?
● Zijn ze nog in goede staat?
● Zijn ze geschreven in de nieuwe spelling, dus redelijk recent?

Dan kunnen wij ze zeker gebruiken.



Welkom!

Na de herfstvakantie verwelkomen we Sofia, Louis, Charles, Omer, Lotta en Nelle in de Bumbaklas!

Grootoudersfeest

Dit schooljaar willen we de grootouders in de bloemetjes zetten. We doen het echter niet in de maand
november zoals dat meestal het geval is, maar in de maand februari.
En omdat corona ons verhinderd heeft hebben we besloten dit schooljaar op te treden voor alle
grootouders van kleuter en lager. We doen dat op donderdagmiddag 9 februari voor de grootouders
van de kleuters en het 1ste leerjaar en op vrijdagmiddag 10 februari voor de leerlingen van het 2de tot
en met het 6de leerjaar. Op zaterdag 11 februari treden we dan nog eens op voor de ouders. Dat zal op
verschillende tijdstippen zijn, want de Mensinde is niet groot genoeg voor alle ouders samen.

Kunnen jullie alvast deze data doorgeven aan de grootouders aub?  Meer info volgt later.

Laat je zien!

We komen in de periode van de donkere dagen. Laat ons samen zorgen voor de veiligheid van onze
kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Daarbij denken we aan het dragen van het
fluohesje en eventueel de coverbag over de schooltas. Daarnaast willen we jouw medewerking vragen
voor het in orde brengen van de fiets en dan in het bijzonder de verlichting. Laat je kind in het
schemerdonker zonder licht niet onderweg zijn!  Dat is levensgevaarlijk!
De leerlingen die het wensen kunnen een coverbag voor hun schooltas komen afhalen in het secretariaat.
Nu en dan, op een onverwacht moment, houden we een fluocontrole!
Dus LAAT JE ALTIJD ZIEN!

Een fluojas maakt echt wel het verschil!!



100% STEM

De Anzegemse basisscholen ontvangen van de provincie West-Vlaanderen subsidies voor het project
100% STEM. In dit project geven leerkrachten uit het secundair onderwijs les in de 5de leerjaren van de
Anzegemse basisscholen om zo kennis te maken met een waaier van technologie, techniek, wetenschap
en wiskunde. We willen volop inzetten op STEM (=Science, Technology, Engineering, Mathematics)
Het project is bovendien netoverschrijdend met Sint-Vincentius Anzegem, Atheneum Waregem en PTI
Kortrijk.
De eerste les werd er een zweefvliegtuigje gebouwd o.l.v. een leerkracht uit PTI Kortrijk.
De tweede les gaf een leerkracht uit Waregem biologieles over ‘vliegen’. Zo leerden onze kinderen aan
de hand van allerlei proefjes hoe een vogel aangepast is om goed  te kunnen vliegen. De bouw van een
vliegtuig is hierop gebaseerd. Heel interessant allemaal!

MOS-nieuws

peuter - K1 fruit Na een bezoekje aan de boomgaard werd er lekkere appelmoes gemaakt. Rijntje
Mandarijntje en Meneertje Komkommer waren ook van de partij

.



K2 dieren op school Werelddierendag was een hoogdag voor het 2de kleuter. Verschillende huisdieren
kwamen op bezoek of wij gingen ze bezoeken. Ook de dieren op school worden in de watten gelegd door
de kleuters.

L5 en L6 Workshop educatief natuurbeheer
Educatief Natuurbeheer is een project rond natuurbeleving en -beheer voor de derde graad van het
lager onderwijs.

Het doel is kinderen warm te maken voor natuur en hen letterlijk weer in contact te brengen door
beheerwerk en belevingsgerichte opdrachten.
Het project bestaat uit 3 stappen:

1) een les over ‘biodiversiteit’

2) een contactmoment waarbij beheerwerken worden uitgevoerd (17/11)
3) een afsluitend moment in het 3de trimester

Dit project wordt getrokken door Natuurpunt met ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen.

Nieuwe buitenhoeken voor kleuters

Er is al heel wat materiaal aangekomen, waarvoor een dikke merci!

Volgende materialen zijn nog altijd welkom:
- overschot van planken om oa een buitentafel te maken
- nog een extra oude kast die eventueel buiten mag staan
- resten van pvc buizen en eventueel bochten



- boomstammen
- boomstamschijven
- klossen
- een 5-tal stevige palletten

Enkele voorbeelden van onze dromen:

-

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!

Ouderraad nieuws

De coole kikkerwandeling
Trek je wandelschoenen aan op zondag 15 januari, want dan gaan we op zoek naar coole kikkers.
Kikkers? Ja! Kikkers van papier natuurlijk, tijdens een leuke, interactieve wandeling met een gezellige
afsluiter op school.

Houd alvast de datum vrij!

De coole kikker

Oktober bracht een nieuwe opdracht van de coole kikker.

Iedereen heeft wel eens een opkikkertje nodig! Geef jij er ook een?

Is het moeilijk? Geef niet op. Wat nu niet lukt, lukt morgen misschien wel.



Taalinitiatie Frans

Zoals jullie reeds weten, krijgt jullie zoon of dochter ‘Franse les’ vanaf het 1ste kleuter.

Het allerbelangrijkste bij taalsensibilisering en taalinitiatie, net zoals bij watergewenning, is dat de
kinderen veel plezier beleven aan hun eerste contacten met de Franse taal.  Kinderen zelfvertrouwen
geven in deze nieuwe taalsituatie is veel belangrijker dan hun concrete kennis van de nieuwe taal
opleggen.

De bedoeling is dat de kinderen Frans aanleren op een speelse manier en in verschillende stappen. Eerst
luisteren en horen, daarna aantonen dat ze het begrijpen en tenslotte de taal leren gebruiken op een
eenvoudige manier (ze gebruiken woordjes Frans). Verwacht niet dat je kind perfecte volzinnen zal
zeggen op het einde van het schooljaar…

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe!

Het Bergop-team


