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25 mei 2022

De kalender

mei ma 30 Workshop digitale weerbaarheid voor L5

juni ma-do 30-2 Erasmus in Praag voor J.Kim en J.An

vrij 3 Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

ma 6 GEEN SCHOOL pinkstermaandag

di 7 Workshop digitale weerbaarheid voor L4

di 7 NM Toneel voor L1 en L2

vrij 10 L3 Improvisatieles door Veerle  Malschaert

ma 13 Proevenperiode voor L4 L5 L6

di 14 GEEN STUDIE wegens personeelsvergadering

di 14 Schoolreis voor K1 ( info volgt)

woe 15 Rots en water voor L3 L4 L5

vrij 17 Zwemmen voor L1 L2 L5 L6

di 21 Bijscholing J.Lien: kangoeroewerking

di 21 Laatste keer studie

woe 22 Bosdag voor K2 en K3

do 23 Film van de bib voor L6 in De Stringe Vichte

do 23 L5 Workshop rond water “Moord in de poel” Gavers Deerlijk

ma 27 Proeveninzage + rapport afhalen

ma 27 Boekentoe@degavers voor L6

di 28 Sportdag

woe 29 18.00 diploma-uitreiking K3 + receptie

woe 29 19.00 proclamatie L6 + eindejaarsreceptie

do 30 11.50 start zomervakantie

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

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


Diploma 3de kleuter

De diploma uitreiking voor de kleuters van het 3de kleuter gaat dit jaar door op
woensdag 29 juni om 18.00 gevolgd door de receptie.

Proclamatie en eindejaarsreceptie

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

Om 20.00 uur is er dan de eindejaarsreceptie voor alle gediplomeerden van het 3de kleuter
en het 6de leerjaar en hun ouders en alle mensen die op één of andere manier hun steentje
hebben bijgedragen tot het welslagen van dit schooljaar. De uitnodiging volgt.

MOS

Dit schooljaar werd er heel wat” gemost”. Elke klas heeft opnieuw  gewerkt rond hun thema:
K1- fruit / K2 - schooldieren / K3 - moestuin / L1 - huisdieren / L2 - afval /  L3 - bijen / L4 -
vogels / L5 - water / L6 - klimaat / kangoeroeklas - lucht.
Als het je interesseert wat ze allemaal gedaan hebben moet je zeker de tijd eens nemen om in
de MOS boeken te kijken die binnenkort in de gang ter inzage liggen.

K3 - De moestuin
De kikkers gingen met hun groene vingers aan de slag in de moestuin.
Na wat onderzoeken wat een plantje allemaal nodig heeft om goed te kunnen groeien, konden
we aan het werk.
Een moestuinplan tekenen, aarde omwoelen, compost toevoegen, zaaien, planten, meten,
water geven...
Terwijl onze vogelverschrikker 'Lieveling' de wacht houdt en de zon en regen ook goed hun
werk doen, schieten de plantjes uit de grond.
Laat die radijsjes, wortels, ajuinen, boontjes, aardappelen en pompoenen maar komen!

L6 - Klimaat
Als je eens langskomt moet je zeker eens één van de toiletten op het eerste verdiep bezoeken.
Ze werden kunstig aangepakt door het 6de leerjaar in hun thema klimaat!

L3 - Buitenlesdag
Whoop, whoop! We vielen in de prijzen! Bij ons op school is het elke dag een beetje
buitenlesdag. Op 28 april was het nationale buitenlesdag en deden we daar nog een schepje
bovenop. Daarmee wonnen we een improvisatieles gegeven door Veerle Malschaert.

http://www.debergop.be/


Rospot

Tot en met 15 juni vind je in de inkom de ROSPOT. Met de opbrengst van de Rospot tegen
Kanker kan Kom op tegen Kanker de ziekte verder vermijden, bestrijden en verzachten.
In de strijd tegen kanker maken vele kleintjes een groot verschil.

Nieuws uit de ouderraad

BBQ
De ouderraad dankt jullie heel hartelijk voor de talrijke opkomst voor de BBQ. De winst zal
goed besteed worden voor oa de aankoop van sportmateriaal en ICT materiaal.

Met de voorbije acties werd deze prachtige boot gefinancierd.

18 september 2022!!!!!



Ticket Voor Bellewaerde

Bellewaerde biedt onze leerlingen graag de kans om het park samen met de ouders te
ontdekken. Bij afgifte van een coupon aan de kassa, ontvangt elke leerling één gratis
toegangsticket bij aankoop van 2 tickets aan volwassentarief aan de kassa.
Interesse? Kom een coupon ophalen in het secretariaat. We printen het voor je uit.

Sportdag leerlingen lager

De HILL UP GAMES

Wat heb je nodig?
- sportieve, groene (camouflage) kledij
- drinkfles
- koek en fruit
- goed humeur

Er zijn die dag warme maaltijden op school, dus geen picknick nodig!
Ook voor de kleuters zijn er gewone maaltijden.

Proeveninzage + rapporten + oudercontacten

Rapporten
Op maandag 27 juni zal iedere leerling van het lager zijn rapport mee hebben.

Proeveninzage
Voor L4, L5 en L6 zullen de eindproeven ter inzage liggen in de eetzaal maandag 27 juni van 16.15
tot 18.00.

Oudercontacten
Er is een mogelijkheid tot een vrijblijvend oudercontact op maandag 27 juni van 16.15 tot
18.00. Gelieve hiervoor een afspraak te maken met de klastitularis. Dat kan via mail, telefoon
of onderstaand strookje

We wensen alle papa’s een fijne vaderdag!

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ouders van ……………………………………………………………………….
uit klas ……………………..
O wensen een oudercontact op maandag 27 juni.
O wensen een oudercontact op een ander moment indien mogelijk.

—-------------------------------------------------------------------------------


