
 
  



Agenda 

02.04.2022 Begin van de paasvakantie  

      

18.04.2022 Einde van de paasvakantie (Paasmaandag) 

 
19.04.2022 Medisch schooltoezicht (nm)                 1ste leerjaar + selectief onderzoek 

 
20.04.2022 Buitenspeeldag 2022 (nm) 
De gemeente Herselt organiseert op verschillende locaties een aantal buitenactiviteiten.  
Meer info via 014/ 53 90 59 of jeugd@herselt.be.  

21.04.2022 Sportdag in de Mixx         lagere school 

22.04.2022 Poppentheater in de bovenzaal te Bergom                         kleuters 

 

22-23.04.2022 Textielinzameling 

Het oudercomité organiseert een textielinzameling ten voordele van onze school.  

Meer informatie vinden jullie via de flyer verderop in dit infokrantje. 

 

23.04.2022: Vormsel in de kerk van Bergom om 9 uur      

De vormelingen vieren samen met hun familie deze heuglijke dag.  
We wensen hen alvast een dikke proficiat! 
 

25.04.2022: Hidrodoe                 2de graad 
 
27.04.2022: Schoolfotograaf 
Door het bezoek van onze schoolfotograaf gaan de kinderen van de eerste graad uitzonderlijk 
niet zwemmen vandaag. 
 
27.04.2022: MOEV! Danshappening te Westerlo (nm)                               lagere school  
Inschrijven kan via briefje dat door juf Margot wordt meegegeven. 
 
 

Noteer alvast in je agenda: 
 
14.05.2022: Schoolfeest 
 

mailto:jeugd@herselt.be


Informatie 
Textielinzameling oudercomité Varenwinkel: vrijdag 22 april en zaterdag 23 april  

Hou je kledij en textiel alvast opzij, want op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april 

organiseert ons oudercomité voor het eerst een textielinzameling. 

 

 

 

 



Goede doel: Hippo & Friends  

 

Elk jaar proberen we op onze school een inzamelactie te 

organiseren voor het goede doel. Dit jaar kiezen we voor 

Hippo & Friends. Dit is een organisatie die diabetes type 1 

onder de aandacht wil brengen en het wetenschappelijk 

onderzoek naar deze ziekte wil ondersteunen. Bovendien 

wil men de levenskwaliteit van mensen met diabetes 

verhogen via allerlei sportieve activiteiten.  

Omdat sport en buitenlucht heilzaam werkt voor ieder 

van ons en dus ook voor diabetespatiënten, willen we 

ons steentje bijdragen door de verkoop van 

buitenspeelgoed.  

Wil je graag deze actie steunen? Dat kan via het briefje 

dat na de paasvakantie wordt meegegeven. Gelieve 

het briefje en gepast geld ten laatste tegen donderdag 

28 april mee te geven. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
 

 Fiscale attesten middagvergoeding 

 In bijlage: Flyer Kinderkruiwagenkoers te Ramsel 

 Inschrijvingsbriefje t.v.v. het goede doel Hippo & Friends 

 


