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Agenda 

29.03.2021 t.e.m. 02.04.2021: Opschorting van de lessen voor de kinderen van 

de kleuterschool en de lagere school. 

De kleuterschool en de lagere school sluiten dus de ganse week de deuren. Het secretariaat 

en/of de directie blijft telefonisch bereikbaar. Voor noodopvang contacteer je best de BKO 

Herselt: 014 / 53 90 27       E-mail:  kinderopvang@ocmwherselt.be 

U kreeg eerder al meer info hierover via mail. 

03.04.2021: Begin van de paasvakantie       

18.04.2021: Einde van de paasvakantie 

21.04.2021: Schoolfotograaf:     kleuterschool en lagere school 
Indien de veiligheidsvoorschriften dit toelaten zal de schoolfotograaf langskomen op school en 

zal met strikte naleving van die veiligheidsvoorschriften de foto’s nemen. 

 

21.04.2021: Buitenspeeldag 2021      namiddag 
De gemeente Herselt organiseert op verschillende locaties een aantal buitenactiviteiten. Meer 
info 014/ 53 90 59 of jeugd@herselt.be 
 
24.04.2021: Textielophaling deel 2! 
Na het succes van de eerste textielophaling organiseert het oudercomité een tweede 
ophaalbeurt. U kunt dus terug terecht met uw oude kledij op school om deze op een volledig 
coronaveilige manier te komen afzetten. Meer info hierover krijgt u nog via een flyer. 

 
27.04.2021: Medisch schooltoezicht      1ste kleuterklas 
De medewerkers van het CLB komen op school de kleuters geboren in 2017 onderzoeken. Meer 
info hierover volgt via de klasjuf. 

 
28.04.2021: Danshappening  Sporthal De Beeltjens: (namiddag)     lagere school  
Inschrijven kan via briefje dat door juf Margot wordt meegegeven. 
 

29.04.2021: Studiereis Brussel      5de en 6de leerjaar 
Meer info volgt via de klasleerkracht. 
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Informatie 
Update corona-maatregelen: nog steeds code oranje 

Of de roodgekleurde geplande activiteiten en uitstappen in bovenstaand overzicht 

kunnen doorgaan, is nog niet zeker en hangt af van de toestand na de paasvakantie. 

Eerdere communicatie over de verstrengingen kreeg u al via mail of kan u nog steeds 

raadplegen op de homepagina van onze website. 

 

De schoolfotograaf 

Indien de omstandigheden dit toelaten komt de schoolfotograaf langs op 

woensdag 21 april. Het nemen van de foto’s zal op een gecoördineerde manier 

verlopen volgens de veiligheidsvoorschriften. Hij zal eerst in de kleuterschool de 

foto’s nemen en daarna opstellen in de lagere school, zodat er geen 

verplaatsingen van kinderen en klasgroepen tussen kleuterschool en lagere 

school moeten gebeuren. Om die reden zullen er dit jaar uitzonderlijk ook geen 

familiefoto’s worden genomen (foto’s met broertjes en zusjes). Er worden enkel 

individuele foto’s en klasfoto’s genomen. 

 

Nieuwe Schoolraad vanaf 1 april 2021 

Omdat er geen extra kandidaturen zijn binnengekomen voor de schoolraad, 

blijven Anne van Es en Quirina Ooms voor de volgende 4 jaar de 

vertegenwoordigers vanuit het oudercomité Bergom. 

 

Enquête voor ouders 

Bij het afsluiten van de enquête stopte de teller op 57 deelnames. Bedankt aan 

alle ouders voor hun feedback. Een overzicht van de antwoorden volgt nog… 

 

Verkeerssituatie in de schoolomgeving 

Een tijdje geleden zijn de nieuwe verkeersmaatregelen rond onze school 
geëvalueerd. 
Vanuit deze bespreking werd een voorstel uitgewerkt door de administratief 
technische dienst van de gemeente en ter advies voorgelegd aan de 
verkeerscommissie (VC). Dat advies werd gevolgd door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
 
 



Besluit: 
• Het éénrichtingsverkeer in combinatie met een fietsstraat (beide 

richtingen) blijft behouden. 
• De paaltjes in de Hoge Dreef worden niet teruggeplaatst. 
• Bij uitvoering van de asfalteringswerken zal de rode kleur verwijderd 

worden. Er wordt enkel een rode balk over de volledige breedte van de 
weg met het logo van een fietsstraat voorzien. 

 

Nieuwe picknickbanken 

De nieuwe picknickbanken voor de lagere school komen eraan! Vanuit een 

samenwerkingsproject met SILA Westerlo hebben de leerlingen houtbewerking 

voor onze school 6 nieuwe picknickbanken gemaakt. Na de paasvakantie zullen 

deze in gebruik worden genomen. 

 

Dubbele punten bij Bebat  

Tijdens de ‘dubbele puntenactie’ van Bebat krijgt onze school voor elke 

ingezamelde kilogram gebruikte batterijen niet 1 maar 2 punten. Deze punten 

kunnen we inruilen voor o.a. spel- en sportmateriaal voor onze kinderen.  

De actie loopt een tweede keer dit schooljaar van 19 april tot 14 mei. Breng ook 

jij je gebruikte batterijen mee naar school? Meer informatie vind je op 

www.bebat.be 

 

 

 

 

 
 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
✓ Leerlingenfacturatie 

 

http://www.bebat.be/

