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De kalender

januari 9 ma Start 2de trimester

11 woe Infoles CLB voor L6

15 zon Instapviering Eerste Communie (kerk Vichte)

15 zon De coole kikker-wandeling / org. de
ouderraad

20 vrij Zwemmen voor L1 L2 L5 L6

24 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

25 woe Bosdag voor K2 en K3

25 woe NM sport: kleuterhappening

26 vrij STEM voor L5

27 vrij VM medisch onderzoek voor L6 in CLB Waregem

21 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

25 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

februari 1 woe GEEN school wegens pedagogische studiedag

De volledige kalender vind je op onze website: www.debergop.be

Oude GSM’s

Waarom oude GSM’s inzamelen?

Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd. Dit
kan beter! GoodPlanet, Proximus en Recupel dragen graag hun steentje bij voor een circulaire
economie. Doen jullie mee? Door op school een gsm-inzamelactie te organiseren, sla je vier
vliegen in één klap:

1. Je brengt kostbare materialen opnieuw in omloop.
2. We worden bewust over de milieu impact en levenscyclus van een gsm/smartphone.
3. De inspanningen worden beloond met gratis ICT-materiaal dat op school aan een

tweede leven kan beginnen.
4. Lagere scholen krijgen een gratis pakket vol biologische moestuinzaden en een
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kleurrijke zaaikalender van Zie ze groeien bij inschrijving.

Onze inzamelactie loopt nog tot eind januari. Je kan de oude GSM’s deponeren in het
emmertje naast onze voordeur. Alvast bedankt voor de moeite!

Kerststal in de onze kerk

Zijn jullie al eens binnen geweest in de kerk? Zo niet , dan moet je dat zeker nog eens doen.
Het is de echt de moeite!

MOS-nieuws

Laat je zien! Het is zo belangrijk!
Vergeten jullie de fluohesjes niet? Fantastisch! Na de kerstvakantie zullen we nog eens een
actie doen! Dus doorgaan, hé!

Kindcontacten

Volgend trimester organiseren we opnieuw kindcontacten. Hoewel we al regelmatig met onze
leerlingen in gesprek gaan, willen we toch een formeel kindcontact houden.
Een individueel gesprek is een fijne manier om je leerlingen te laten reflecteren over hun
ontwikkeling, welbevinden, kwaliteiten en werkpunten. Je kan elke leerling eens extra
aandacht schenken en luisteren naar wat hem/haar echt bezighoudt. Het is een manier om je
leerlingen beter te leren kennen.
De kindcontacten zullen doorgaan in januari en februari.

https://www.goodplanet.be/nl/zie-ze-groeien/


Dank!

Hartelijk dank aan alle sponsors en bezoekers van de kersthappening, de kersttentoonstelling
en onze winterbar!
De opbrengst van de poffertjes en de wafels (afgerond naar boven: €567) gaat naar
de warmste week. Met de andere opbrengst hebben we een kerstontbijt voor onze kinderen
georganiseerd en kopen we materiaal voor de buitenhoeken die we aan het installeren zijn en
de schoolbib die een make over krijgt.

Gezocht: houten borstelstelen

Het 6de leerjaar is op zoek naar borstelstelen. Ze hebben 25 stuks nodig voor de lessen Rots
en Water.
Gewoon de houten steel van een borstel. Er mag een stukje van gekraakt zijn.

Nieuws uit de ouderraad

Vandaag heeft jouw kind de flyer mee voor de coole kikker wandeling.
We sturen die ook nog eens per mail door!


