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De kalender

maart 28-6 Krokusvakantie

7 ma L6 bezoekt middelbare school

7 ma Infoavond voor de zeeklassers

8 di L6 bezoekt middelbare school

8 di Dode hoek oefening voor L5 en L6

10+11 do + vrij Erasmusproject voor J.Kim en J.An

11 vrij EHBO nascholing voor J.Flore en J.Marieke

11 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

12 zat Infodag van 9.00 tot 12.00

14 ma L6 bezoekt middelbare school

15 di Nascholing evaluatoren J.Kim
Nascholing kangoeroewerking J.Lien

16 woe Bosdag voor K2 en K3

17 do L6 wetenschapper in de klas

17 do GEEN STUDIE WEGENS PERSONEELSVERGADERING

20-27 Erasmus opleiding voor J.An

22 di Wereldwaterdag + sober maal

22 di Bib bezoek voor L1

25 vrij Zwemmen voor L1 L2 L5 L6

28-1 Zeeklas voor L3 en L4

31 do Talentenarchipel

april 2-19 Paasvakantie

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

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


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 een infodag op zaterdag 12 maart van 9 uur tot 12 uur.
Je krijgt een rondleiding doorheen de school en er is de mogelijkheid om een infosessie te
volgen rond outdoor learning.
Iedereen welkom!

Nieuws uit de ouderraad

Dank u wel voor alle goede verkoop van de pannenkoeken. Die kunnen opgehaald worden op 9
maart. Gelieve een tas / box mee te brengen.

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

MOS-nieuws

Mooimakers, dat zijn wij!!
Net als vorig jaar houden we ook dit jaar een ‘ Lenteschoonmaak’. Op verschillende tijdstippen
in maart gaan we op stap om Tiegem te bevrijden van alle zwerfvuil. En dan maar hopen dat
de bermen proper blijven. Doe jij alvast mee?

Wereldwaterdag@school op 22 maart 2022 + sober maal
Bossen spelen een belangrijke rol in de watercyclus. Ze vangen het op, verdampen het,
zuiveren water, vertragen het en zorgen zo voor minder overstroming en erosie, vochtige lucht,
verkoeling van de omgeving en proper water.

Redenen genoeg om ze te beschermen.

Toch worden bomen en bossen overal bedreigd. In België moeten ze vaak wijken voor de druk
van de steden en dorpen. In landen in de tropen worden bossen in grote mate bedreigd door
de productie van vlees en andere producten.

Om het belang van bomen in functie van het grondwater te benadrukken houden we een actie.
Later meer info!
Omdat er in vele landen heel wat waterschaarste is die dan hongersnood veroorzaakt,
koppelen we hieraan het sober maal. De opbrengst wordt geschonken aan Broederlijk delen.

http://www.debergop.be/


Oudercontacten

Voor de paasvakantie zijn er oudercontacten voor alle klassen. Dit zullen weer gewone
oudercontacten zijn. De klastitularis bezorgt je de nodige info. We hopen iedereen te mogen

verwelkomen.

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.
We hopen dat je dit thuis ook merkt. Mogen we dit ook promoten om thuis te doen? Neem
eens een prentenboek  om voor te lezen. Voorlezen heeft zoveel positieve gevolgen voor de
ontwikkeling van de taal! Doen, hé!

Het Bergop-team


