Agenda...
30.05.2019:

O.L.H.-Hemelvaart = geen school

31.05.2019:

Brugdag = geen school

04.06.2019:

oudercontacten voor “instappertjes” kleuterschool

05.06.2019:

Moev Mini-tennis (NM)

06.06.2019:

American Games

10.06.2019:

Pinkstermaandag = geen school

14.06.2019:

Bezoek aan de bakker

18.06.2019:

Schoolraad om 20 uur

21.06.2019:

Sportdag

25.06.2019:

Afscheidsreceptie van 6de leerjaar om 19.30 uur

tweede en derde graad
5de leerjaar

3de leerjaar

lagere school

27.06.2019:
Schoolreis Pennenzakkenrock te Mol 5de + 6de leerjaar
Meer informatie volgt later via briefje!
28.06.2019:

Misviering om 9 uur in de kerk

lagere school

28.06.2019:
Laatste schooldag
Voor de kinderen stopt de laatste schooldag om 12.15 uur!
Gelieve hiermee rekening te houden.
In de namiddag is er mogelijkheid tot oudercontact, indien gewenst.
Gelieve hiervoor, op voorhand zelf contact op te nemen met de leerkracht.

Informatie...
 Schoolfeest
Ondanks het regenweer, was ons schoolfeest ook dit jaar weer een succes! We
mochten weer heel wat mensen ontvangen voor een hapje, drankje of het
aanmoedigen van onze kinderen tijdens de dansjes!
Onze school dankt in de eerste plaats alle helpende handen en sponsors.
Zonder hun inzet en/of giften was dit schoolfeest niet mogelijk.
Ook een speciale “dankuwel” aan de ouders die in de gietende regen ons
geholpen hebben bij het opruimen van tenten, tafels en stoelen.
Voor jullie … 1000 X dank ! Antonio Lucio Vivaldi zou zeggen: “Grazie “

 Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn !
We kunnen allemaal die extra vitaminen gebruiken…
Onze school adviseert en moedigt daarom aan:
“Elke voormiddag een stukje fruit of groente !”
Nog een tip… om uw kind(eren) groenten en fruit te leren eten:
=> Maak het fruit dat u uw kind te eten geeft hapklaar!
Schil het en snij het in stukjes. Zo wordt het makkelijker aanvaard.

 Eigen Opvoedingsproject
Sinds dit schooljaar steekt ons opvoedingsproject in een nieuw jasje. Om u kennis te
laten maken met ons vernieuwde opvoedingsproject, lichten we elke maand een doel
(deur) toe. Deze maand stellen we graag: “Ik en mijn toekomst” voor.
“Een school moet trachten om zoveel mogelijk
deuren open te zetten naar de toekomst door een
weldoordachte aanpak in onderwijs en opvoeding.
Op verschillende momenten van hun
schoolloopbaan worden kinderen geconfronteerd
met drempels. Wij willen als school aandacht
hebben voor die drempels en de kinderen hierin
helpen en begeleiden. Daarom worden er op
verschillende momenten activiteiten georganiseerd
en initiatieven genomen om die drempels zo laag
mogelijk te maken, zodat de overgangen soepel
kunnen verlopen: spelmomenten voor de instappertjes in de eerste kleuterklas,
uitwisselingsactiviteiten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, bezoek aan
verschillende secundaire scholen in het zesde leerjaar, begeleiding in studiekeuze
i.s.m. het CLB, ...”
 Kwartiermakers
Dit schooljaar namen we deel aan het project ‘Kwartiermakers’. Hiermee
engageerde onze school zich om met alle leerlingen van de lagere school elke dag
een kwartier vrij te lezen. Het project zorgde voor de bevordering van de
leesvaardigheid, de kennismaking met allerlei soorten boeken en het (her)
ontdekken van het leesplezier! Doorheen het schooljaar werd ook het lezen in de
vakanties aangemoedigd. Graag dagen we alle kinderen van de lagere school uit
om in de zomervakantie een leuke foto te nemen waarop zij aan het lezen zijn.
Deze foto mag doorgestuurd worden naar onze school
(secretariaat@schoolbergom.be). Alle foto’s kunnen bezichtigd worden bij de start
van het nieuwe schooljaar.
Help jij mee onze muur te bouwen?

 Personeelswissel
Elk schooljaar wisselen er wel één of meerdere leerkrachten van klas of functie. Soms
verlaten leerkrachten onze school, soms komen er nieuwe gezichten bij.
Ouders weten graag tijdig in welke klas hun zoon of dochter gaat zitten en uiteraard
ook bij welke juf of meester. Normaal laten we jullie dit weten tegen het einde van
elk schooljaar via de mededelingen van juli - augustus. Uitzonderlijk, zoals dit
schooljaar, geven we dit vroeger te kennen omdat er een wissel zal doorgaan in het
derde leerjaar. Voor de ouders die nu een kind in het tweede leerjaar hebben, is dit
dus belangrijk nieuws.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal juf Julie Vleugels de klasleerkracht zijn van het
derde leerjaar.
Wij kennen haar als een goede en gedreven leerkracht en zij gaat ook deze opdracht
zonder twijfel zeer plichtsbewust en met veel enthousiasme opnemen.
Juf Rachel Peetermans kijkt stilaan uit naar haar welverdiend pensioen!
Het maken van een “tewerkstellingspuzzel” is niet altijd even simpel, omdat
bijvoorbeeld meer en meer leerkrachten een bepaald verlofstelsel nemen. Elke
schooljaar wijzigt ook het aantal lesuren waarop een school recht heeft om
personeelsleden tewerk te stellen. Ook de complexiteit van de onderwijswetgeving
maakt ons werk niet gemakkelijker. We hopen jullie via de volgende mededelingen
meer informatie te kunnen geven.
Samengevat:
Rekening houdend met de gevraagde verlofstelsels, de ontvangen lestijden, de
interesses en competenties van leerkrachten, probeert het schoolbestuur binnen een
complexe onderwijswetgeving steeds de juiste leerkracht op de juiste plaats te
zetten. Dit alles in het belang van de school maar bovenal in het belang van UW kind !

Werd er iets meegegeven met je kind…?
 facturatie maart – april 2019
 activiteiten zomervakantie vanuit de gemeente Herselt
 bestelbriefje Vakantiekalender/Zomerbingel voor de oudste kleuters en de lagere
school

