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De kalender

april 19 di Start 3de trimester

19 di Nascholing j.Lien: kangoeroewerking

21 do Sport voor K2 en K3: rollebolle

22 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

24 zon 10 uur: Vormsel

26 di Geen studie wegens personeelsvergadering

27 woe Bosdag voor K2 en K3

28 do Buitenlesdag

28 do Talentenarchipel

28 do Daens, de musical voor L6

29 vrij Theater voor K2 en K3

De kalender vind je op onze website: www.debergop.be

MOS nieuws

Boomplantactie voor Oekraïne

Op Wereldwaterdag leerden de kinderen hoe bomen een belangrijke rol spelen in de
watercyclus. We brachten onze eer aan de bomen op een ludieke en speelse manier, om hen zo
te danken voor hun belangrijke taak in de natuur.

In het thema van Wereldwaterdag verkopen we verschillende planten ten voordele
van Broederlijk Delen. Met deze actie willen we niet alleen water en zuivere lucht delen. De
opbrengst willen we delen met het Rode Kruis in België, zodat zij met de financiële steun
mensen in nood uit Oekraïne kunnen helpen.

Bij elke plant of boom wordt er meer uitleg gegeven over de standplaats  en ook  de functie
van de plant wordt uitgelegd. Neem zeker eens een kijkje!  Scan onderstaandet QR-code om
op het google formulier te geraken. Plant een boom of struik en steun zo ons goede doel!

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


L4 maakt nestkastjes

In hun thema “vogels” is het 4de leerjaar aan de slag gegaan met hout om vogelkastjes te
bouwen.

Met dank voor alle helpende handen!

Mooimakers

Jammer genoeg zijn er nog altijd mensen die hun afval zomaar weggooien. Daarom gaat elke
klas verschillende keren op stap om Tiegem mooi te maken. We hopen dat we zo ons
steentje kunnen bijdragen tot een propere leefomgeving en tot het sensibiliseren van de
hardnekkige vervuilers van onze mooie bermen, straten en pleinen.



Buitenlesdag
Op donderdag 28 april vliegen alle leerlingen weer buiten tijdens de 6e Buitenlesdag van MOS!
Uiteraard doen wij ook weer mee aan deze actie. Voor ons is het iedere dag buitenlesdag,
maar die dag steken we nog een tandje bij.

Virologen riepen de voorbije maanden op om zoveel mogelijk buiten les te geven om de
leerlingen te beschermen tegen Covid-19. Maar buiten lesgeven heeft zoveel meer voordelen:

● Respect voor de natuur.
● Je doet nieuwe ervaringen op.
● Goed voor je creativiteit.
● Moetivatie wordt motivatie.
● Goed voor je zelfvertrouwen.
● Een natuurlijke omgeving is gezond.
● Leerstof blijft beter “plakken”.
● Meer bewegen = beter presteren.
● Je raakt je energie kwijt.
● Goed tegen de stress.
● Goed voor je ruimtelijk inzicht.
● Je wordt socialer.
● Goed voor je ontwikkeling.
● Minder taalbarrières.
● Goed voor je ogen.
● Het groepsgevoel versterkt.

Groetjes van de zeeklas!



Het Bergop-team


