
 

Nieuwsbrief 

 

21 februari 2020 

 

 
 
De kalender 
 

Maart 2 ma Kindcontacten L6 

 2-7  Tentoonstelling Bénin in de kapel 

 4 woe Zwemmen 

 5 do Workshop “bacteriën verzamelen” voor L6 

 7 zat Infodag van 9.30 tot 12 uur 

 9 ma Jeugdboekenweek voor L4: bib - spel 

 10 di Voorstelling ‘ Impulz’ voor P1 en k1 

 11 woe Nascholing J.Christiane en J.Marieke 

 11 woe Bosdag voor K2 en K3 

 11 woe ‘ Rots en water’ voor L5 en L6 

 11 woe SVS sport: atletiek voor L3 en L4 

 12 do Nascholing outdoor learning op onze school 

 12 do ‘ Wetenschap in de klas’ voor L6 

 16-20  Leesfeest voor elke klas 

 16 ma VM: Jeugdboekenweek voor L3 

 17 di VM: Jeugdboekenweek voor L1 

 17 di Medisch schooltoezicht voor L6 

 17 di geen studie wegens personeelsvergadering 

 18 woe Zwemmen 

 19 do VM: Jeugdboekenweek voor L2 

 19 do NM: Nestkastjes maken voor L4 in samenwerking met 
Natuurpunt 

 20 vrij NM: Lenteschoonmaak 

 22 zon PASTAFESTIJN !!!! org. ouderraad 



 24 di VM: Mondiale dag voor L4 

 24-26 di - do Oudercontacten voor L3 en L4 

 26 do Nascholing voor j.Ella 

 30-3   Zeeklas voor L3 en L4 

 31-2  Oudercontacten 

 31 di VM: Rollebolle voor K2 en K3 in Avelgem 

april 1 woe Zwemmen 

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

 

7 maart : infodag 
Ken je ouders met jonge kinderen die op zoek zijn naar een school of heb je nieuwe buren? Nodig 
hen graag uit voor onze infodag op zaterdag 7 maart van 9.30 tot 12 uur. Jullie zijn uiteraard ook 
van harte welkom. Er liggen folders om mee te nemen in de inkom.  
 

Nieuws uit de ouderraad 

 

De pannenkoekenverkoop was opnieuw een succes! Er werden 464 kg pannenkoeken verkocht. 
Bedankt aan alle verkopers en kopers. 

Er zijn ook dit jaar opnieuw 2 superverkopers ( Paul-Emile Reyntjens K1 en Keena Eeckhout L4). 
Laat die pannenkoeken maar smaken! 

De opbrengst gaat dit jaar naar de het aanschaf van een nieuw speeltoestel. 
 

Op zondag 22 maart organiseert de ouderraad een pastafestijn. 
Noteer alvast deze datum in uw agenda! 

Verdere info hieromtrent volgt nog. 

 
 

Dit wil je niet missen!!!! 
 

Nascholing outdoor learning 

Op donderdag 12 maart organiseren we in samenwerking met CEGO (centrum voor 

ervaringsgericht onderwijs) voor de 2de maal dit schooljaar een nascholing voor 

collega-scholen die interesse hebben in outdoor learning. 
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MOS-nieuws 

 
Lenteschoonmaak 
Net als vorig jaar houden we ook dit jaar een ‘ Lenteschoonmaak’. Op vrijdagnamiddag 20 

maart gaan we op stap om Tiegem te bevrijden van alle zwerfvuil. En dan maar hopen dat de 

bermen proper blijven. Doe jij alvast mee? 

 

 
 

 

Projecten:  “HET KERKPLEIN”  en “DE VOGELKIJKHUT” 

 

Misschien heb je al gemerkt dat er heel wat beweging is op school. Dat komt doordat 

4 klassen bezig zijn met grootse projecten nl HET KERKPLEIN en DE VOGELKIJKHUT 

Na een grondige observatie van het kerkplein kwamen heel wat onderzoeksvragen. 

Zoals bvb: Wat doet alcohol met een mens? Hoe werkt een orgel hoe werken en de 

klokken? Wat is het oudste huis van Tiegem? Is er een link tussen het aantal nesten 

in onze schoolomgeving en onze landelijke omgeving? 

In klasdoorbrekende groepen worden deze onderzoeken gedaan. Hiervoor wordt heel 

wat expertise gezocht buiten de school. 

 

Vandaar deze oproepen: 

 

Hallo! 

Wij zijn Bleart en Albéric. Wij zitten in het 2de leerjaar van Buitenschool De Bergop. 

Voor ons project zijn we op zoek naar speciale vloeren in Tiegem. Heb 

jij een mooi, speciale vloer of weet je ergens een speciale vloer liggen? Maak er aub 

een foto van om naar ons door te sturen. Gelieve er ook het adres bij te vermelden. 

Je mag dit naar de juf sturen: ella.martens@debergop.be 

 

 

Een groepje leerlingen wil voor hun onderzoek weten hoeveel vogelnestjes er in de 

tuinen van onze leerlingen zijn. Lukt het voor jou om eens in je tuin op zoek te gaan 

naar de vogelnestjes en dit door te mailen naar de juf: 

christiane.delobelle@debergop.be 

 

 

 

Scholenband - Bénin - Pèrèrè 

Vorig jaar vertrok een delegatie van de Anzegemse scholen naar Pèrèrè. Juf Greet en juf 

Christiane vertegenwoordigden onze school. Na de krokusvakantie zal er in de kapel een 

tentoonstelling opgesteld worden omtrent dit bezoek.  

 

Iedereen is welkom om deze te gaan bekijken. 
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Oudercontacten 

De eerste week van april zijn er oudercontacten voor alle klassen. De klastitularis bezorgt je 

een brief voor de uurregeling. We hopen iedereen te mogen verwelkomen. 

Voor het derde en het vierde leerjaar vallen de oudercontacten een week vroeger, daar zij de 

laatste week voor de paasvakantie op zeeklas gaan.  

 

 

 

 

Lezen in de kijker 

 

We horen het vaak in de media en grootschalige onderzoeken wijzen het uit: het lezen gaat 

achteruit. Dit willen wij zeker tegengaan door extra in te zetten op lezen. Dit doen we op een 

stimulerende manier en hebben daarom het kilometerlezen en slingerlezen ingevoerd. Je hebt 

er vast en zeker al over gehoord. De eerste evaluatie is positief. Daarom organiseren we 

binnenkort een leesfeest. 

 

 

Prettige vakantie! 

 


