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De kalender

maart 5 vrij Zwemmen voor L1 en L2

17 woe Bosdag voor K2 en K3

19 vrij Zwemmen voor L3 en L4

22-26 Stage in L4

23 di Geen studie wegens personeelsvergadering

april 2 vrij Zwemmen voor L5 en L6

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

Geen infodag

Ken je ouders met jonge kinderen die op zoek zijn naar een school of heb je nieuwe buren? Praat
dan zeker eens over onze school. Mondelinge reclame is de beste reclame. We organiseren nu
individuele rondleidingen.

Nieuws uit de ouderraad

De pannenkoekenverkoop was opnieuw een succes! Vooral de koekjes vielen erg in de smaak!
570 kg pannenkoeken en 315 dozen koekjes gingen de deur uit!
Bedankt aan alle verkopers en kopers.
Er zijn ook dit jaar opnieuw 2 superverkopers: Senne (L6) en Paul-Emile(K2).
Dikke proficiat en hartelijk dank!
Laat die pannenkoeken en de koekjes maar smaken!

Wat we doen met de winst laten we later nog weten!

http://www.debergop.be/


MOS-nieuws

De bijenklas
wil graag het bijenhotel 'renoveren'. Daarom zijn wij op zoek naar bamboe-takken en grote
schelpen. Wie kan ons helpen verzamelen?

De MOSraad
Colruyt geeft sinds kort een kaartspel over duurzaamheid bij je aankoop. Heb je dat thuis liggen en
gebruik je het niet? Breng je het mee naar school? De MOS-raad kan voor komende activiteiten
zeker mee aan de slag!

Oudercontacten

Voor de paasvakantie zijn er oudercontacten voor alle klassen. Dit zullen digitale
oudercontacten zijn. De klastitularis bezorgt je de nodige info. We hopen iedereen te mogen
verwelkomen op het scherm.

Lezen in de kijker

Dit project loopt nog steeds zeer goed. We merken reeds een vooruitgang in het leesplezier.
Ook in het begrijpend lezen hebben we betere resultaten.



Ondertussen hebben we ook een schoolbieb in plaats van allemaal aparte klasbiebs. Zo krijgen
de kinderen de kans om te kiezen uit een groter aantal boeken.
We merken dat de kinderen heel enthousiast zijn om naar de bieb te gaan.

Zwemmen

Zwemmen… een moeilijke beslissing!
Na alle pro’s en contra’s met elkaar te hebben afgewogen, kiezen we voor volgende regeling
tot aan de paasvakantie:

Op 5 maart gaan het 1ste en 2de leerjaar zwemmen.
Op 19 maart gaan het 3de en 4de leerjaar zwemmen.
Op 2 april gaan het 5de en 6de leerjaar zwemmen.

We hebben een langere zwemles aangevraagd. We zullen vertrekken om 13 uur. Op die
manier hebben we extra oefentijd.

Opgelet! Wie ‘s middags naar huis gaat... denk eraan:

om 13 uur terug op school!

Het Bergop-team


