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Wat zijn het weer drukke tijden geweest in en om DE BERGOP in Tiegem!  

Er was de mega-pannenkoekenverkoop, er werd een moestuin gemaakt door de kinderen en 

er liepen kuikens in de tuin rond.    

Intussen kozen de vormelingen en eerste communicanten hun dag goed uit en konden ze 

samen met hun ouders toch in een zonnetje prachtig feesten. Proficiat aan de kinderen en 

natuurlijk ook de ouders. 

Intussen trouwde ook Meester Wouter,  kwamen er nieuwe juffen en een meester bij, werd 

de Kenia-dag een succes en beleefden alle kinderen een mooie schoolreis. 

Ja,  ’t was in 2013 zoooo druk, dat zelfs Minister Crevits benieuwd was en kwam kijken naar 

onze school, maar uiteraard vooral om de schoolomgeving veiliger te maken. 

Ga zeker eens naar de website www.debergop.be en de blogs van de klassen. Chapeau 

voor de mooie verslagen, zodat wij als ouders de dagelijkse activiteiten van onze kinderen 

kunnen bewonderen. 

En er komt nog meer ……………………….. 

 

1. NU ZONDAG:  SCHOOLFEEST IN DE BERGOP  :  BINNENSTE BUITEN 

- Start jullie zondag met een gezellige, coole rommelmarkt 

- Neem daarna een gezellig aperitiefje en hapje 

- Kom genieten van de optredens van uw zoon/dochter 

- Doe actief mee aan de buitenactiviteiten van de school. 

- Kom babbelen met de ouderraad en wordt ook misschien actief lid ! 

- Zelfs een klein zonnetje wordt door de weerman beloofd !! 

 

http://www.debergop.be/


2.  VADERDAGONTBIJT  09-06-2013 

- Een jaarlijks ‘gesmaakt’ initiatief van de ouderraad, die in volle voorbereiding is om er 

terug een mooie dag van de maken voor de papa’s.   De inschrijvingen stromen weer 

binnen voor papa, opa en oma, ja zelfs voor de vrienden. 

- Met jullie bijdrage kunnen wij de schoolomgeving nog beter ondersteunen.  Een 

moderne fietsenstalling,  nieuwe speeltuigen, … .   Alvast bedankt voor jullie bijdrage.  

 

 

3.  PROEVENPERIODE       

 

- Het einde van het schooljaar nadert nu snel: de laatste proefjes, bewijzen dat je een 

grote(re) dame of kerel bent geworden ! Veel succes aan de KINDEREN, maar ook aan 

de ouders en de leerkrachten.     
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