
 

 

  



Agenda 

07.03.2022 Verteltheater (vm)                             tweede en derde kleuterklas 

Deze voorstelling wordt door de bib van Herselt georganiseerd en gaat door op school.  

09.03.2022 Eerste zwembeurt                eerste graad 

De kinderen van de eerste graad gaan vandaag voor de eerste keer zwemmen. Meer info hierover 

volgt via een briefje van de klasjuf.  

10.03.2022 Bibster-spel (vm)                 derde graad  

In de voormiddag gaan de leerlingen van de derde graad naar de bib om daar een ‘bib-zoektocht’ te 

spelen.   

11.03.2022 Bednet Pyjamadag     
Vandaag mogen alle kinderen die dat willen in pyjama naar school komen. We willen met deze actie alle 
kindjes die langdurig ziek zijn en niet naar school kunnen komen een hart onder de riem te steken.  
 

17.03.2022 Theatervoorstelling te Herselt (vm)                        eerste en tweede graad  
De theatervoorstelling wordt georganiseerd door de bib en gaat door in de Mixx. 

17.03.2022 Bibbezoek (vm)                         lagere school 

 
21.03.2022 IJspretjes (vm)                                      derde kleuterklas 

De kleutertjes van de 3de kleuterklas gaan ook een voormiddag winterpret beleven. Ze gaan samen 

met de juf schaatsen naar Herentals. Ook hen wensen we veel plezier! Meer info krijgt u nog via de 

juf. 

 
22.03.2022 Theater in de Werft (vm)                                    derde graad 
 
23.03.2022 MOEV! voetbal 4x4 op het KWB-terrein te Bergom  

                                                                                                     tweede en derde graad 
Deze sportactiviteit gaat door in de namiddag. Inschrijven hiervoor kan via het briefje dat juf Margot 

aan de kinderen meegeeft. 

28-29-30.03.2022 Oudercontacten lagere school 

U krijgt nog een uitnodiging via de klasleerkracht. Omdat we het zekere voor het onzekere willen 

nemen, plannen we deze oudercontacten terug online in. Indien dit voor u een probleem zou zijn, 

kunt u uiteraard hierover contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken. 



29.03.2022 Medisch schooltoezicht (vm)           eerste en vierde leerjaar  

29.03.2022 Speluurtje voor nieuwe instappertjes van 15.45 uur tot 16.45 uur 

30.03.2022 Extra zwembeurt voor tweede en derde graad 

Vandaag gaan alle klassen van de lagere school om de beurt zwemmen.  

 

Noteer alvast in je agenda:  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informatie 
 

Update corona-maatregelen: nog steeds code oranje 

 

Tenzij er tijdens de krokusvakantie andere richtlijnen komen, starten we op 7 

maart terug in code oranje. Die richtlijnen kreeg u reeds in een vorige mail en 

zijn ook terug te vinden op onze website www.schoolbergom.be. 

 

 

Helm op fluo top 

De actie Helm Op Fluo Top stopt normaal gezien aan de 
krokusvakantie. Omdat er door Corona veel kinderen 
afwezig zijn geweest, willen we hen toch nog de kans 
geven om hun stickerkaart vol te sparen. Daarom wordt 
de actie met 4 weken verlengd tot aan de paasvakantie. 
 
Uiteraard blijven wij iedereen graag aanmoedigen om elke dag een fietshelm en 

fluokledij te dragen! Ook bij mooi weer verhoogt een fluovestje de zichtbaarheid. 

 

 

Bednet Pyjamadag: vrijdag 11 maart 

 

Op de Nationale Pyjamadag steken we alle zieke leerlingen 

een hart onder de riem door in pyjama naar school te komen. 

Dankzij Bednet blijven zieke leerlingen mee met de les en al 

de rest. De kinderen en de leerkrachten staan die dag ook 

even stil bij het wat en waarom van Pyjamadag en Bednet. 

Wil je zelf meer lezen over Bednet en hun initiatieven? 

Surf dan even naar hun website: https://www.bednet.be/ 

 

http://www.schoolbergom.be/
https://www.bednet.be/


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. 

 

 

 

 

 

 

 



Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
 

 Leerlingenfacturatie restbedrag provisie 

 Info over de Alvermannekesroute en de Volksspelenroute vanuit de 

gemeente Herselt 

 


