
 

Nieuwsbrief 

 

29 november 2019 
 

 
 
De kalender 
 

december 2 ma Sinterklaas op bezoek 

 4 woe Zwemmen 

 10 di VM: Nascholing voor juf Kim 

 10 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

 11 woe  Bosdag voor K2 en K3 

 13 vrij Medisch onderzoek voor L4 

 14/15 zat/zon Kersthappening op het kerkplein 

 16/19  GEEN STUDIE DEZE WEEK wegens einde trimester 

 16 ma Bosdag voor L2 (VM) 

 16 ma Rapporten 

 17 di Proeveninzage + mogelijkheid gesprek leerkracht 

 18 woe Zwemmen 

 18/19 woe/do Verdeling koeken -) koekenverkoop zeeklas 

 19 do Kerstontbijt 

 19 do Kersttentoonstelling  

 20 vrij GEEN SCHOOL wegens pedagogische studiedag 

 

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

 

Rapporten en proeveninzage 

 

Naar aanleiding van de GDPR wetgeving ziet onze proeveninzage er als volgt uit:  

- Op maandag 16 december krijgen de leerlingen hun rapport mee.  

- Op dinsdag 17 december van 16 tot 18 uur liggen de proeven van het 4de, 5de en 

6de leerjaar ter inzage in de eetzaal. Indien je dit wenst kan je de leerkracht spreken in 

de klas. Ook de leerkrachten van het 1ste, 2de en 3de leerjaar zijn ter beschikking in 

hun klas. 

 

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


 

 

Kerst-tentoonstelling tvv DE WARMSTE WEEK 

 

Op donderdag 19 december van 16 uur tot 18.30 uur stellen we onze 

kerst-knutselwerkjes tentoon bij een glaasje gluhwein, een beker lekkere chocomelk of een 

lekkere wafel tvv DE WARMSTE WEEK. 

Je kan het knutselwerk dan ook meenemen naar huis. 

Gelieve zeker langs te komen, want op vrijdag is er geen school wegens pedagogische 

studiedag. Het zou dus jammer zijn moest de kerstdecoratie of de nieuwjaarsbrief op school 

blijven liggen. Lukt het echt niet om langs te komen, laat het dan weten zodat we alles kunnen 

meegeven naar huis. 

 

 

MOS-nieuws 

 

De “mossers” zaten niet stil deze maand. Integendeel! Alles stond in het teken van 

verkeersveiligheid. 

 

FLUO-TOP 

Op vrijdag 22 november werden alle fluojasdragers beloond met warme chocomelk. Het is 

belangrijk om gezien te worden in deze donkere dagen.https://www.helmopfluotop.be/ 

 

JUIST PARKEREN? BELOOFD! 

Parkeren op de parking rond de kerk is goed voor de veiligheid van onze leerlingen die te voet 

of met de fiets naar school komen.  

Veel ouders hebben beloofd die ook te doen! https://www.beloofd.be/ 

 

VEROVER DE RUIMTE 

Op vrijdag 22 november hebben we een stukje ruimte van koning auto veroverd. Twee 

parkeerplaatsen werden ingericht als ontmoetingsruimte voor de Beloofd campagne, als 

lunchplekje voor de leerkrachten, als klaslokaal voor de leerlingen en als verwenhoekje voor de 

fluodragers en juist-parkeerders.  

Doel van deze campagne: minder auto’s op onze wegen.https://www.duurzame-mobiliteit.be/ 

 

Volgende actie: AFVAL! 

We willen zo weinig mogelijk afval op school. Het groot deel van ons afval is de verpakking van 

de koeken. Ook het papiertje in de juiste vuilbak gooien is niet evident, want nu de 

compostvaten leeggemaakt zijn vinden we er heel wat verpakkingen van koeken terug. Die 

composteren uiteraard niet. 

Vandaar volgend initiatief : van 9 tot 13 december vragen we enkel koekjes in doosjes mee te 

geven zodat er geen verpakkingen op school belanden. 

Van 16 tot 19 dec zorgen wij zelf voor de koeken die we in grote verpakkingen aankopen zodat 

er minder verpakkingsafval is. (Het fruit voor ‘s morgens laten we wel aan jullie over.) 

We hopen te mogen rekenen op jullie medewerking om deze actie te laten slagen! 

https://www.helmopfluotop.be/
https://www.beloofd.be/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/


 

 

 

OP TIJD!  

 

Dank aan alle ouders die er voor zorgen dat hun kind op tijd op school is.  

Het is belangrijk dat je kind aanwezig is bij de start van de eerste activiteit.  

Kinderen komen niet graag te laat! 

 

   

 

 

Spaar je mee? 

 

Ook dit schooljaar doen we mee met de spaaractie voor kiwiballen. 
Als we 300 kiwistickers (van het merk Zespri) sparen, krijgen we 20 ballen.  
Spaar je mee? De poster hangt uit in de inkom van de school.  
Intussen hebben we er al 150 gespaard !! 
Deze actie eindigt op 20 december, dus hebben we nog even tijd om veel kiwi's te eten ! 
 
PS. Spaar gerust verder gedurende het hele schooljaar. We houden de stickertjes bij voor het 
volgende schooljaar ! 
 
 

 
 

 

Weggeef-ruilkast 

 

Deze weggeef – ruilkast vind je in onze inkom. Het is een open kast waar je (anoniem) 
bruikbare spullen gratis kan achterlaten of uit meenemen. 



“IK DEEL” is een initiatief van Studio Globo, Broederlijk Delen en MOS Vlaanderen. 

Waarom een weggeefkast? 
Waarschijnlijk heb je thuis een heleboel spullen die je zelf niet meer gebruikt, maar die voor 
iemand anders wel nog  leuk kunnen zijn. Door  te ruilen of weg te geven in plaats van weg  te 
gooien kan je andere mensen gelukkig  maken. 

 

Kerstontbijt 

 

Op donderdag 19/12 vanaf 8 uur kunnen alle kinderen in de eetzaal genieten van een lekker 

kerstontbijt.  

 

 

Kersthappening 

 

Traditiegetrouw nemen we deel aan de kersthappening op het kerkplein van ons dorp op  

14 en 15 december.  

We bakken poffertjes en zorgen voor een super lekker warm drankje. Voor de volwassenen 

zullen we dit jaar een aperitief verkopen.  

Maar er wordt ook geknutseld voor de kersthappening. Je zal er prachtige zelfgemaakte 

kaarsenhouders kunnen kopen! 

 

De opbrengst gaat gedeeltelijk naar onze goede doelen voor WARMSTE WEEK nl “Boven de 

wolken “ en “De stilte omarmd” Beide organisaties steunen ouders die geconfronteerd worden 

met het overlijden van hun baby rond de geboorte. 

Een ander deel zal gebruikt worden om materiaal te kopen voor de speelotheek. 

 

Welkom op zaterdag 14 dec vanaf 17 uur en zondag 15 dec vanaf 16 uur. 

 

Hartelijk dank aan onze sponsors!!!! 

 

 

 

 

 

We wensen alle kinderen een fijn sinterklaasfeest!! 

Het Bergop-team 


