
Nieuwsbrief

30 november 2022

De kalender

december 1 do Sint en Piet op bezoek

2 vrij GEEN SCHOOL wegens pedagogische studiedag

7 woe NM Sport: Ballen en meer voor L1 en L2

9 vrij Zwemmen voor 1-2-5-6

10+11 zat + zon Kersthappening op kerkplein Tiegem

19 ma Opleiding EHBO voor L5 en L6

19+20+22 GEEN STUDIE wegens einde trimester

21 woe Bosdag voor K2 en K3
Mensindedag voor peuters en K1

22 do STEM voor L5

22 do
16.15 -
18.00

Proeveninzage
Kerstrapporten afhalen
Kersttentoonstelling

23 vrij Kerstontbijt voor alle kinderen

23 vrij Kerstviering voor lln lager

23 vrij Zwemmen voor L1 L2 L3 L4

24-9 jan Kerstvakantie

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

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


Rapporten  / Proeveninzage / Kerst-tentoonstelling

Graag verwelkomen we iedereen op donderdag 22 december tussen 16.15 en 18.00.

Kerst-tentoonstelling

In de eetzaal zijn alle knutselwerkjes te zien van alle kinderen van de school. Je kan het
werkje van je zoon / dochter dan meenemen naar huis.

Ter gelegenheid van de warmste week verkopen we poffertjes, koffie en warme chocomelk.

In klas L1 L2 en L3 liggen de kerstrapporten klaar om op te halen.

In klas L4 L5 en L6 kan je de kerstproeven inkijken en het rapport afhalen.

Kerstontbijt

Op vrijdag 23 december bieden we de kinderen een kerstontbijt aan. Vanaf 8 uur mogen ze
naar de eetzaal komen na een bezoekje aan de levende kerststal.

Beste ouders, jullie zijn ook welkom om eens te komen kijken naar onze kerststal.

Kersthappening in Tiegem op 10 en 11 december

Graag herinneren wij aan de kersthappening. Wij zijn ook van de partij.

We bieden een lekker drankje en hapje aan en zelfgemaakte kerstdecoratie.

Met de opbrengst willen we onze buitenhoeken verder inrichten, want we kunnen niet alles
doen met herbruikbaar materiaal.

Dank aan onze sponsors. Ons stalletje is betaald en er is zelfs voldoende om een kerstontbijt
voor onze kinderen te organiseren op 23 december.



Van harte welkom op zaterdag vanaf 17u  of op zondag van 16u tot 21u!

Kerststallententoonstelling in Kerk Tiegem

Openingsperiode : 27 november 2022 tot 8 januari 2023.

Openingsdagen : vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en tweede kerstdag van 14.00 uur tot
17.00 u.

Een kerststal in wilgentenen is gemaakt door Bérénice Bogaert.

Naast de kerststal  worden een hemels tafereel, een fluitspeler, aandacht voor de dieren, een
waterdraagster, vluchtelingen, kindsoldaten en een vredestafereel uitgebeeld.

De toegang is gratis. Een vrije bijdrage is welkom.  Iedereen welkom!

Wij bezoeken de tentoonstelling met de kinderen.



Gevonden voorwerpen

Nu de winter voor de deur staat zullen de mutsen, sjaals en handschoenen weer uit de kast
komen. Mogen we heel sterk aandringen op het naamtekenen van alle kledingstukken?

Jammer genoeg zijn er altijd heel wat verloren en gevonden items (ook brooddozen en
koekjesdozen) die we niet kunnen terugbezorgen omdat er geen naam op staat en vaak

kennen de kinderen hun eigen kledij of doosjes niet.
Ook van deze truien vinden we geen eigenaar.

Welkom!

Na de kerstvakantie verwelkomen we Sebastian en Julot in de Bumbaklas!

MOS-nieuws

L2 - afval
"Mooimakers: Het tweede leerjaar ging dinsdag, met grijptang in de hand, op toch in de
straten rond de school.
We verbaasden ons over de sigarettenpeuken, papiertjes, blikjes, ... die we onderweg vonden.

In totaal hebben we meer dan 5 kilogram afval opgeruimd. We zijn in de eerste plaats trots op
onszelf, maar ook teleurgesteld in de hoeveelheid afval die we op straat vonden.

Samen maken we onze buurt mooi!"



Helm op, fluo-top!

‘Helm op fluo top’ is een verkeersproject waarmee basisscholen hun leerlingen kunnen
stimuleren om ook tijdens de donkere maanden van het jaar te voet of met de fiets naar
school te komen.
Natuurlijk ben je niet zo zichtbaar in deze donkere maanden en daarom is het dragen van een
fluojas zo belangrijk!

Daarom zetten wij als school ook onze schouders onder dit project. De eerste fluocontrole is al
achter de rug en er zullen nog acties volgen. Wordt vervolgd!

Via onderstaande link vind je een flyer van VSV terug. VSV staat voor Vlaamse Stichting
Verkeerskunde.
Zij willen de kinderen voorbereiden op het fietsen in de winter.

https://basis.verkeeropschool.be/ouders/flyers-voor-ouders/wintertips/?_cldee=Wmdc-Ah6FGv
s1-ACsr_DZ6ieEMcvvNjmGRHBz_3NL0ovKC3KZ1EFhaUMQ8alIN3s&recipientid=contact-9102a5
9de17de811a84300155d68a107-b5c4ad36979b43d89d6e699de088c862&esid=8fcf0271-996c-
ed11-9561-0022489b4ef7

Nieuws uit de ouderraad

De coole kikkerwandeling
Trek je wandelschoenen aan op zondag 15 januari, want dan gaan we op zoek naar coole kikkers.
Kikkers? Ja! Kikkers van papier natuurlijk, tijdens een leuke, interactieve wandeling met een gezellige
afsluiter op school.

https://basis.verkeeropschool.be/ouders/flyers-voor-ouders/wintertips/?_cldee=Wmdc-Ah6FGvs1-ACsr_DZ6ieEMcvvNjmGRHBz_3NL0ovKC3KZ1EFhaUMQ8alIN3s&recipientid=contact-9102a59de17de811a84300155d68a107-b5c4ad36979b43d89d6e699de088c862&esid=8fcf0271-996c-ed11-9561-0022489b4ef7
https://basis.verkeeropschool.be/ouders/flyers-voor-ouders/wintertips/?_cldee=Wmdc-Ah6FGvs1-ACsr_DZ6ieEMcvvNjmGRHBz_3NL0ovKC3KZ1EFhaUMQ8alIN3s&recipientid=contact-9102a59de17de811a84300155d68a107-b5c4ad36979b43d89d6e699de088c862&esid=8fcf0271-996c-ed11-9561-0022489b4ef7
https://basis.verkeeropschool.be/ouders/flyers-voor-ouders/wintertips/?_cldee=Wmdc-Ah6FGvs1-ACsr_DZ6ieEMcvvNjmGRHBz_3NL0ovKC3KZ1EFhaUMQ8alIN3s&recipientid=contact-9102a59de17de811a84300155d68a107-b5c4ad36979b43d89d6e699de088c862&esid=8fcf0271-996c-ed11-9561-0022489b4ef7
https://basis.verkeeropschool.be/ouders/flyers-voor-ouders/wintertips/?_cldee=Wmdc-Ah6FGvs1-ACsr_DZ6ieEMcvvNjmGRHBz_3NL0ovKC3KZ1EFhaUMQ8alIN3s&recipientid=contact-9102a59de17de811a84300155d68a107-b5c4ad36979b43d89d6e699de088c862&esid=8fcf0271-996c-ed11-9561-0022489b4ef7


100% STEM

In november werd het 5de leerjaar opnieuw ondergedompeld in de wereld van 'het vliegen'.
Na de bouw van een zweefvliegtuigje én een workshop biologie over de bouw van vogels in
functie van het vliegen, kregen
de leerlingen een workshop natuurkunde over vliegen én luchtdruk.
Een leerrijke, proefondervindelijke workshop gegeven door een enthousiaste leerkracht STEM
van Sint-Vincentius Anzegem.
We zijn er dit trimester dus echt wel ingevlogen...

Het Bergop-team


