
Nieuwsbrief

28 mei 2021

De kalender

juni di 1 Workshop in het MOS-thema WATER voor L5

vrij 4 Rots en water voor L3 en L4

vrij 11 Zwemmen ( voor L1, L2, L3 en L4)

di 15 GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

vrij 18 Medisch onderzoek K1

ma 21 Laatste dag van de zomerproeven

di 22 Sportdag

vrij 25 Zwemmen ( voor L1, L2, L5 en L6)

ma 28 Proclamatie 3de kleuter

di 29 Proclamatie 6de leerjaar

di 29 16.00 Start zomervakantie

woe 30 GEEN SCHOOL, zomervakantie!

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

Diploma 3de kleuter

De diploma uitreiking voor de kleuters van het 3de kleuter gaat dit jaar door
op maandag 28 juni om 18.00 gevolgd door een receptie.

Proclamatie en eindejaarsreceptie

De proclamatie voor het 6de leerjaar gaat door op dinsdag 29 juni om
19.00 uur.

Voor beide proclamaties komt nog extra info omtrent de coronamaatregelen
die we op dit moment nog niet gekregen hebben. We willen liever niet enkel
afgaan op de info die we via de media krijgen.

http://www.debergop.be/


Wedstrijd - wandeling

Tot en met 13 juni kan je onze wedstrijd-wandeling nog doen. Deelname is
gratis en je kan er prachtige prijzen mee winnen. Ondertussen kan je genieten
van ons mooie Tiegem en allerlei weetjes over de school leren kennen.
Zeker doen, hé!



Graag willen we de sponsors bedanken voor de vele prijzen:

● De Prima Dirk en Hilde
● Cuisette
● Aap en co
● Café Sint-Arnoldus
● Café ‘t Park
● ‘t Friethuis
● Apotheek Loosveldt
● Slagerij Cornette
● Schoonheidssalon Picass
● Chocolade Beugnias
● Snoepgoed
● Ukiyo by Lien hair &

beauty

● Achiel en Hector
● Ma’foto
● Le temps perdu
● Kapsalon Lesley
● BARnoldus
● Beenhouwerietje
● Tuinen Dewitte
● Bohemian
● Garage Lavaert
● Yogalie
● Schoonheidssalon Mooi

Huis
● Lybover

MOS

Dit schooljaar werd er heel wat” gemost”. Elke klas heeft voor het 4de jaar op
rij gewerkt rond hun thema: K1- fruit / K2 - schooldieren / K3 - moestuin / L1
- huisdieren / L2 - afval /  L3 - bijen /      L4 - vogels / L5 - water / L6 -
energie&duurzaamheid / kangoeroeklas - lucht.

Ook de 3de groene vlag is uitgereikt. We zijn heel trots dat we ons een
ECO-School mogen noemen.

De ‘Groene Vlag’ van Eco-Schools is het internationale label voor duurzame
scholen.

Deze groep heeft de belangen van de school verdedigt. Goed gedaan!



Nieuws uit de ouderraad

Graag maken we nog even reclame voor de activiteit van de ouderraad!
Wij kijken al uit naar een nieuw speelplein!

Nu de mama's in de bloemetjes werden gezet, is het tijd om aan de papa's te denken. Helaas
geen ontbijt dit jaar wegens de corona-maatregelen. We hebben een lekker alternatief
gevonden om de papa's te verwennen: verras je vader met een biermand!

KLEINE BIERMAND - 6 flesjes voor € 12

Postel blond, Floreffe, Tripel Karmeliet, Bernardus 12, Corsendonk en Lindemans

GROTE BIERMAND - 12 flesjes voor € 20

Postel blond, Floreffe, Tripel Karmeliet, Bernardus 12, Corsendonk, Lindemans, Victoria, Le
Fort, Hopus, Ename, Kasteelbier en Hapkin

Bestellen kan via deze link tot en met maandag 31 mei. Afhalen gebeurt op de speelplaats
zondagvoormiddag 13 juni.

De winst gaat opnieuw integraal naar de schoolwerking!

Hartelijk bedankt voor jullie steun!

https://ouderraad-de-bergop-tiegem.stamhoofd.shop/bierman...

Werken in ‘t vooruitzicht in K2 en K3

Tijdens de zomervakantie staan grote werken op de planning in het 2de en 3de
kleuter en de pinguïnklas
In de 3 lokalen komen er nieuwe ramen.
Het 2de kleuter wordt uitgebreid met een aanbouw van +/- 20m2.
Na de werken krijgen de klassen nog een nieuw laagje verf.

https://ouderraad-de-bergop-tiegem.stamhoofd.shop/biermand-vaderdag-2021?fbclid=IwAR0zckjIRv-Aq-vBLD6a8QkZmIOFofLOkHjgvcFa222wEcrx2C5pF5CRNZ0


We wensen alle papa’s een fijne vaderdag!


