
 

 
 
De kalender 
 

 

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

Even ter herhaling uit de vorige nieuwsbrief: 

 

 

In november-december veranderen we schoolsoftware. Daardoor kunnen we in november en 

december geen facturen maken. Om geen te hoge factuur te hebben in januari ‘21 stellen we 

voor om de betalingen wat te spreiden. 

Dit betekent concreet: 

- week van 16 november ontvang je : factuur oktober + maandelijkse bijdrage van 

november en december  (dwz 2 keer €9 of 2 keer €4.5 extra!) 
- in januari 2021 ontvang je de factuur voor verbruik van november en december (dwz 

maaltijden / soepen / middagtoezicht), zonder maandelijkse bijdragen. 

Heb je vragen hieromtrent, aarzel niet die te stellen. 

 

 
 

 

De kerstproeven van het 4de, 5de en 6de leerjaar zullen afgenomen worden tussen 

3 december en 15 december. De planning en de voorbereiding ontvang je via de klastitularis.  

Naar aanleiding van code oranje kunnen we geen proeveninzage organiseren.  

Indien een overleg nodig is zullen we jullie contacteren of indien jij met vragen zit kan je ook 

een overleg vragen. Dat kan via mail naar de zorgcoördinator lien.steenhaut@debergop.be of 

via de klastitularis.  

Op woensdag 16 december krijgen de leerlingen hun rapport mee.  

Nog even meedelen dat het rapport van het 1ste leerjaar een letter rapport is en het rapport 

2de en 3de leerjaar is een rapport dagelijks werk. 

Nieuwsbrief 

 

27 november 2020 
 

december 4 vrij Sinterklaas op bezoek 

 11 vrij Rots en water voor 3de graad 

 11 vrij Nascholing voor juf Kim 

 15 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering 

 16 woe  Bosdag voor K2 en K3 

 17 do GEEN STUDIE wegens einde trimester 

 20/4 zat Kerstvakantie 

Facturen oktober-november-december 

Kerstproeven en rapporten 

http://www.debergop.be/
http://www.debergop.be/
http://www.debergop.be/
mailto:lien.steenhaut@debergop.be


 

 

 

FLUO-TOP 

Onze oproep voor sponsoring van fluohesjes viel niet in dovemansoren. 

De eerste lading is al aangekomen. 

Met grote dank aan “Afinko”, dank u wel, Segan! 

 

 

 

 

LUCHTKWALITEIT 

In een vorige nieuwsbrief hebben we verteld over het testen van de luchtkwaliteit in 

samenwerking met de firma VENTILAIR. 

 

Dit project heeft ons geleerd hoe we het best onze klassen verluchten. We stellen vast dat dit 

niet voor alle klassen gelijk is. Klassen die via een gang een rechtstreekse verbinding hebben 

met buiten verluchten we best de deur open te zetten. Klassen die geen rechtstreekse 

verbinding hebben scoren goed als een raam én de deur open staat. 

Alles open zetten voor de lessen en tijdens de pauzes heeft niet voor iedere klas het beste 

resultaat. 

We kunnen ook de temperatuur goed houden. Het wordt uiteraard nog wat afwachten als het 

echt winter wordt. 

 

We hopen dat dit, samen met onze buitenlessen, het virus buiten houdt.  

 

 

 

 

 

 

MOS-nieuws 



 

 

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! 

 

   

 

De voordeur heeft nu een elektrisch slot. Je kan binnen zonder bellen van 8 uur tot 8.40 en 

van 13 uur tot 13.15. Buiten deze momenten moet je bellen. Als je gebeld hebt, duw je 

zachtjes tegen de deur. Wij ontgrendelen dan de deur en je zal voelen dat ze opengaat.  

Om buiten te gaan druk je op de groene knop naast het fotoprikbord.  

 

 

 

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?  

 
 
 
 
 
 

 

Jammer genoeg kan niet alles doorgaan. 

Het kerstontbijt passen we aan. 

Op vrijdag 18 december trakteren we met heerlijke kerstkoeken.  

Dit ontbijt zal doorgaan in de klassen. Een leuke kerstmuts op het hoofd zal bijdragen tot een 

gezellige sfeer. 

Dus ontbijten die morgen hoeft niet. 

 

 

 

 
 
 
 

OP TIJD!  

Spaar je mee? 

Kerstontbijt / Kersttentoonstelling / Kersthappening 



 

 

De ouderraad zit nu in hun creatieve kerstsfeer. We zullen er snel iets van horen.  

 

De ouderraad wil graag de plaatselijke leveranciers van de groenten van de halloween 

pakketten danken. Dit zijn Patrick Depuydt uit Anzegem en Carl Cornette uit Tiegem.  

 

De feedback over de groentepakketten was heel positief! Dus… voor herhaling vatbaar!  

 

 

 

 

 

We wensen alle kinderen een fijn sinterklaasfeest!! 

 

Het Bergop  

-team 

Nieuws uit de ouderraad 


