
 
 

 

 

 

 

Agenda… 

02.10.2017: Facultatieve verlofdag = GEEN SCHOOL 

03.10.2017:  Technieknamiddag Westerlo  Derde graad  

We blijven die middag op school eten.  

10.10.2017:        Herfstwandeling Mie Maan             Alle kleuters 
   Meer info via kleuterweetjes 
 
10.10.2017: Medisch schooltoezicht op school 1ste leerjaar 
 Papieren werden reeds meegegeven. 
 
10.10.2017: Schoolraad  20 uur te Varenwinkel                                                       

Agendapunten vanuit de ouderkring kunnen 

doorgegeven worden aan onze afgevaardigde                       

Jan Schepers. 

13.10.2017: Herfstwandeling Mie Maan  Eerste graad 
 We vertrekken om 8.40u.  Wees op tijd. 
 
16.10.2017:  Medisch schooltoezicht Westerlo 5de leerjaar  

Meer info via brief 
 

18.10.2017: Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL 



 

24.10.2017: Speluurtje nieuwe “instappertjes” 16 uur 1ste kleuterklas 

24.10.2017: Ouderkring om 20.30 uur 

30.10.2017: Begin van de herfstvakantie 

05.11.2017: Einde van de herfstvakantie 

 

 

Onze school antwoordt … 

 

 

 Een kriebelteam op zoek naar luizen… 

 

Uit onze “enquête voor ouders” kwam duidelijk de bezorgdheid 

naar voor omtrent de steeds terugkerende kriebelbeestjes. 

 

Daarom werd er een voorstel gedaan om een kriebelteam op 

te richten. Onze school heeft hiervoor contact opgenomen 

met het CLB. Zij willen ons hierin begeleiden. 

 

Het CLB zal daarom een bevraging voor ouders en de nodige 

info aan de school bezorgen. Het oprichten van een 

kriebelteam staat onder toezicht van de CLB- schoolarts. 

Meer info ontvangen jullie binnenkort! 

 

 



 

 Vers biologisch appelsap ? 

 

Na het afschaffen van de meest suikerhoudende dranken 

zoals ace, sinaasappelsap en appelsap, reageerden een 

aantal ouders via onze enquête, dat zij graag een 

alternatief gezien hadden. 

 

Onze school doet daarom volgend voorstel: 

Vele ouders hebben thuis één of meerdere appelbomen 

staan. Vaak doen ze met de vele appelen niet veel. 

Indien deze ouders hun appelen plukken, verzamelen en aan 

de school bezorgen… dan zal onze school instaan om hier 

vers én biologisch appelsap van te maken.  

Zonder toevoeging van suikers, bewaar- of smaakstoffen ! 

Zo kunnen we tegen een betaalbare prijs onze kinderen vers 

én biologisch appelsap aanbieden. 

 

Voelen jullie zich aangesproken? Reageer dan snel via ons 

mailadres: basisschool.bergom@telenet.be of bel aub. 

We hebben in totaal minimum 75 kg appelen nodig om te 

kunnen persen. Ook vele kleintjes maken soms veel goed ! 

 

Dit jaar is echter een zeer slecht appelseizoen geweest. 

Indien we dus dit jaar niet aan voldoende appelen geraken, 

doen we volgend schooljaar zeker opnieuw een oproep 

hiervoor !! 
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Onze kinderen krijgen volgende week  mee… 

 

 Onze schoolkalender + bijhorend bestelbriefje 

 

 

Noteer alvast volgende data !! 
 

Start Wafelverkoop tvv onze sneeuwschool 

6 november 2017 

 

Grootouderfeest  22 november 2017 

Ontbijtkorf  26 november 2017 

       Eetdag       17 maart 2018 

       Vormsel        8 april 2018 

       Eerste Communie      22 april 2018 

    Schoolfeest       3 juni 2018  

 


