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De kalender

december 2 do Sint en Piet op bezoek

3 vrij L5 American games (onder voorbehoud)

9 do L6 Daens, de musical

10 vrij Zwemmen voor 1-2-3-5

20+20+23 GEEN STUDIE wegens einde trimester

21 di Nascholing J.Lien rond kangoeroewerking

22 woe Bosdag voor K2 en K3

23 do Talentenarchipel (coronaversie)

24 vrij GEEN SCHOOL wegens pedagogische studiedag

24-10 Kerstvakantie

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

Corona

Het heeft lang geduurd, maar nu heeft het virus ons ook gevonden. Mogen wij vragen alert te
zijn voor de symptomen en je kind zeker niet naar school te sturen als je een vermoeden van
corona hebt. Broers en zussen moeten jammer genoeg ook mee in quarantaine als er een
gezinslid besmet is.

We ondervinden nu hoe snel het virus zich verspreidt eens het in een klas zit. Dus wees
voorzichtig aub, ook buiten de schooluren! Hopelijk krijgen we de situatie snel onder controle.

Dank voor de medewerking.

Rapporten

Op woensdag 22 december gaan de rapporten mee naar huis met de leerlingen. Een
proeveninzage zal vanwege corona niet mogelijk zijn. Als je met vragen zit ivm het rapport kan
je digitaal een overleg met de leerkracht vragen. Omgekeerd kan ook, dan word je door de
leerkracht uitgenodigd voor een overleg. Dat wordt dan met jou persoonlijk afgesproken.

http://www.debergop.be/
http://www.debergop.be


Verkeer

PERSBERICHT – nov 21

Buitenschool De Bergop bekroond met Verkeer op School-medaille

Buitenschool De Bergop uit Tiegem werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond
met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor
verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 14 briljanten, 141 gouden, 283 zilveren, 897
bronzen en 53 kleutermedailles uit, goed voor 1388 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig
jaar toen 1028 scholen een medaille kregen. Zeven op de tien basisscholen, 2844 in totaal, nemen deel
aan minstens één VSV-initiatief per jaar.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen
die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van
verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen
(Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten,
Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de
verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die
kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de
deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te
schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

De Bergop is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille om aan de
schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie
beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

GEZOCHT: hulp ‘s middags in de eetzaal / keuken

We kunnen nog altijd extra hulp gebruiken in de eetzaal en de keuken. Wat houdt dit in: tafels
dekken, eten bedelen, tafels afruimen, afwassen (met machine) en opruimen. Dat is van +/-
11.30 tot 13.30; één of meerdere dagen in de week naar keuze.
Dit kan op vrijwillige basis met een vrijwilligersvergoeding of via wijkwerken (interessante
voorwaarden!)
Ken je iemand die geschikt zou zijn voor deze opdracht of heb je zelf interesse, laat het ons
zeker weten.



Feest voor de grootouders

Jammer genoeg geen fysiek feest voor de grootouders!
Toch vergeten we hen niet!

Grootouders zijn goud waard en daarom zorgt iedere klas voor een kleine attentie.
Geef je de boodschap door aan de oma’s en opa’s aub?

Nieuws uit de ouderraad

De Sint brengt wel heel grote zakken dit jaar!
Rarara, wat is dat allemaal? Hopelijk heeft de ouderraad ook Pieten aangesproken om …


