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16 april 2021

De kalender

april 19 ma Start 3de trimester

20 di GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

21 woe Bosdag voor K2 en K3

26 ma GEEN SCHOOL: lokale vrije dag

29 do Buitenlesdag

30 vrij Zwemmen voor L1 L2 L5 L6

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

Corona-maatregelen

We kunnen terug naar de maatregelen die van kracht waren voor de “paaspauze”.
Dit betekent het volgende:

Schoolpoort - aankomst/vertrek

Het aantal ouders op deze drukke momenten moeten we zoveel mogelijk beperken.

Dit is opnieuw een vraag voor de ouders van 2de en 3de kleuter: als je denkt dat je
kleuter de weg van de groene voordeur naar de blauwe poort alleen kan afleggen, dan mag je
afscheid nemen aan de groene voordeur, net zoals de ouders van de leerlingen uit het
lager.

Als je binnenkomt graag altijd:
● handen ontsmetten
● mondmasker (correct!!) dragen
● afstand bewaren in de inkom

Alle andere ouders vragen we om de school niet binnen te komen!

Maaltijden

Er zullen weer warme maaltijden mogelijk.

http://www.debergop.be/
http://www.debergop.be
http://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 en geef onze contactgegevens door. Mondelinge
reclame is de beste reclame.

Maximumfactuur

Het is je waarschijnlijk al opgevallen dat we sedert januari geen bedrag voor de
maximumfactuur aanrekenen. Dat komt omdat er heel wat minder activiteiten doorgaan zoals
sportactiviteiten, theatervoorstellingen, workshops, … Voor het 3de trimester zullen we nog
altijd geen maximumfactuur aanrekenen en enkel de kostprijs noteren van de activiteiten die
effectief zullen doorgaan. We hopen dat de schoolreis daartoe behoort!

Nieuws uit de ouderraad



Op zondag 9 mei zetten we graag alle mama's in de bloemetjes. Dit jaar verkoopt de
Ouderraad opnieuw prachtige Surfinia's in een hangpot, goed voor maandenlange
bloemenpracht! Je kan kiezen uit 4 verschillende kleuren.

1 bloem voor € 11

2 bloemen of meer voor € 10/bloem

Bestellen kan dit jaar op 2 manieren:

Via het online platform van Stamhoofd (klik op:
https://ouderraad-de-bergop-tiegem.stamhoofd.shop/moederd...) - betaling via overschrijving -
bestellen tot 25 april

Via het inschrijvingsstrookje die de leerlingen na de paasvakantie zullen meekrijgen - cash
betaling - bestellen tot 30 april

Op zondag 9 mei van 8u00 tot 11u00 kunnen de bloemen afgehaald worden op de speelplaats
van onze school. We zorgen voor een corona-veilige verdeling!

Schenk dit jaar gerust ook een bloem aan iemand die wat kleur verdient in deze donkere
tijden: mama, oma, tante, beste vriendin, de buurvrouw, ...

Dank bij voorbaat voor de steun!

MOS-nieuws

K3- moestuin
De groene vingers uit het 3de kleuter beginnen nu nogal te tintelen, want de moestuin roept!

Het Bergop-team
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