
 

 

       Mededelingen  

 

 
 

 

  



Agenda 

02.06.2021: MOEV – Minitennis (namiddag) in de Mixx   3-4-5-6de leerjaar 

Deze activiteit kan wegens de coronavoorschriften niet doorgaan.  

      

06.06.2021: Schoolfeest       

Jammer genoeg kan het schoolfeest dit jaar niet doorgaan, nog steeds als gevolg van de 

coronavoorschriften. Als alternatief bieden we op zaterdag 12 en zondag 13 juni een wandeling aan die 

je samen met je (gezins)bubbel kan maken. 

07.06.2021: MOEV – Alles met de bal in de Mixx (namiddag)  3ste en 4de leerjaar 

Deze activiteit kan wegens de coronavoorschriften niet doorgaan. 

08.06.2021: Schoolreis Pakawi-park (Olmense Zoo )   1ste en 2de  leerjaar 
Deze uitstap vervangt de geplande schoolreis van mei die toen niet kon doorgaan. De kinderen van het 

1ste en 2de leerjaar gaan vandaag op bezoek naar Pakawi-park. Praktische info krijgt u nog via de juf. 
 

11.06.2021: Theater te Aarschot (namiddag)    5de en 6de leerjaar 

Deze activiteit kan wegens de coronavoorschriften niet doorgaan. 

12 en 13.06.2021: Wandeling georganiseerd door het oudercomité i.s.m. de school 

                                        ‘Talenten on Tour’ 
Deze wandeling is een vervangende activiteit voor ons schoolfeest. Deze vertrekt op school en 

onderweg vind je een aantal digitale verrassingen. Meer info hierover vind je verderop in deze 

mededelingen. 

 

15.06.2021: Schoolraad om 20.00 u. 

Agendapunten kunnen vanuit de oudergeleding worden overgemaakt aan Anne Van Es en/of Quirina 

Ooms. 

21.06.2021: Vijfdaags avonturenkamp Ardennen    6de leerjaar 

EINDELIJK… Onze 6deklassers vertrekken vandaag naar de Ardennen. We wensen hen een heel leuke 

vijfdaagse! Wil je hun avonturen vanop afstand een beetje volgen? Dagelijks zullen er op de website 

van de school een aantal foto’s worden gepost. 
  

24.06.2021: Pennenzakkenrock  Mol      5de en 6de leerjaar 
Deze activiteit gaat niet door wegens de coronavoorschriften. 

 
 
24.06.2021: Schoolreis Action-park Hasselt     5de leerjaar 
Omdat de schooluitstap naar Pennenzakkenrock helaas niet kan doorgaan, werd er naar een alternatief 
gezocht dat wel kan. Juf Sofie gaat vandaag samen met haar 5de-klassers op avontuur naar het Action-
park te Hasselt. De kinderen van het 5de krijgen hierover via de juf nog de nodige info. 
 



25.06.2021: Thuiskomst 6de leerjaar Avonturenkamp Ardennen  
 
28.06.2021: Schoolreis naar Planckendael     3de en 4de leerjaar 
Deze uitstap kan gelukkig wel doorgaan. In Planckendael gaan de kinderen van 3 en 4 in hun 
klasbubbel genieten van een geleid bezoek aan de dieren. Meer info volgt via de juffen. 
  

28.06.2021: Afscheidsreceptie 6de leerjaar     19.00 u. 
Indien deze activiteit kan doorgaan, krijgen de ouders en kinderen van het 6de leerjaar krijgen hiervoor 
nog een uitnodiging. Wij nemen dan afscheid van onze 6de-klassers, die klaar zijn voor een volgende 
stap… 

 
29.06.2021: Eucharistieviering einde schooljaar 
    
29.06.2021: Laatste lesdag 
Voor de kinderen is dit de laatste schooldag van het schooljaar. 
 

30.06.2021: Mogelijkheid tot oudercontact = lesvrije dag 
De kinderen moeten vandaag niet naar school komen. Er is mogelijkheid tot oudercontact, op 
uitnodiging van de leerkracht of op vraag van de ouders. Dit oudercontact moet nog steeds digitaal 
worden georganiseerd. 

   
 

 



Informatie 
Update corona-maatregelen 

Sommige roodgekleurde geplande activiteiten en uitstappen in bovenstaand 

overzicht zijn al met zekerheid geannuleerd. Dit staat er dan ook specifiek bij vermeld 

in het overzicht.  

Of de andere roodgekleurde activiteiten kunnen doorgaan, is nog niet zeker en hangt 

af van de toestand op dat moment. 

Andere info i.v.m. aangepaste coronamaatregelen krijgt u steeds via mail of kan u nog 

raadplegen op de homepagina van onze website. 
 

Enquête voor ouders 

Ondertussen zijn alle enquêtes ingevuld en zijn we bezig met de verwerking ervan. 

We kunnen al meegeven dat er in totaal 57 enquêtes zijn ingezonden. 

We bedanken alle ouders voor hun feedback. In de loop van de maand juni krijgt u via 

een aparte mail nog een overzicht van de resultaten. 

 

Wandeling oudercomité Bergom:  ‘Talenten On Tour’ 

Wij nodigen u uit op onze wandeling op zaterdag 12 juni of zondag 13 juni. Dit 
ter vervanging van ons schoolfeest dat normaal zou doorgaan een week eerder. 
Om alles veilig te laten verlopen kan u via dit formulier inschrijven en kiezen 
voor een tijdslot om te vertrekken. 
link naar het inschrijvingsformulier 
of 
https://forms.gle/wh6Y2wkvgk3f6ybAA 

 
U kan zaterdag wandelen tussen 13u en 18u. 
Op zondag kan u wandelen tussen 10u en 16u. 
 
We hebben twee wandelroutes uitgestippeld: 3 km of 7,5 km. 
De tocht van 3 km is volledig buggyproof, de tocht van 7,5 km is niet overal buggyproof. 
 
We zorgen ook voor een snackpakketje. 
In de wandeling voor €5 per persoon zit een snackpakket: water, sapje, fruit, koek 
In de wandeling voor €7 per persoon zit een luxepakket: water, wijn, fruit, koek 
 
Zoals bij het schoolfeest zorgen we ook voor een tombola: €4. Deze kan u zaterdag tot 
18u afhalen en zondag tot 16u. U kan deze mee bestellen of ter plaatse aankopen. 
 
 
Er mogen maximum 10 personen in 1 tijdslot wandelen, kinderen inbegrepen. Om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen, willen wij u vragen (als het 
mogelijk is) als u gaat wandelen met uw gezin van bv 4 personen om nog andere mee 
uit te nodigen in uw groep. 

https://forms.gle/6d1HNgdDB6JyZse29
https://forms.gle/6d1HNgdDB6JyZse29
https://forms.gle/wh6Y2wkvgk3f6ybAA


 
Meebrengen: 
wandelschoenen 
rugzak om pakketje mee te nemen 
smartphone met QR code app: 
 
Bij sommige toestellen kan dit via de fotocamera maar bij de meeste toestellen kan u 
best een app installeren. Deze kan u vinden in de app store of google store als u daar 
‘QR code’ als zoekterm intypt. Deze geeft talloze mogelijkheden om een gratis QR-
scanner te installeren. 
Indien u hier vragen over heeft mag u altijd mailen 
naar: oudercomitebergom@gmail.com 
 
Betaling: 
Gelieve te storten op het volgende rekeningnummer: BE29 7333 5304 4664 
met als mededeling de dag, naam en aantal personen die je op het formulier hebt 
opgegeven. 
Bv. fam janssen 12/06 8p 
 

 

 

 

mailto:oudercomitebergom@gmail.com


 

Inschrijven kan enkel online tot 9 juni: 

-via onze website www.schoolbergom.be 

-via de link die per mail via de klasleerkrachten reeds is doorgestuurd. 

-Via de QR-code op de flyer. 

 

We willen de ouders die deze wandeling hebben georganiseerd heel erg bedanken! 

 

Eerste Communie en Vormsel 

Omdat er al verschillende vragen zijn gekomen naar de data van de Eerste Communie 

en het Vormsel, zetten we alles nog eens even op een rijtje: 

 

Uitgestelde vieringen van 2021: 

*Eerste Communie: zondag 19 september om 09.30 u. 

*Vormsel: zaterdag 11 september om 11.00 u. 

 

Vieringen 2022: 

*Eerste Communie: donderdag 26 mei om 09.30 u. 

*Vormsel: zondag 24 april om 09.00 u. 

  

Laatste schooldag: 

Op woensdag 30 juni worden de kinderen niet meer op school verwacht. Die dag is er 

tijdens de voormiddag nog wel mogelijkheid tot oudercontact. Dat gebeurt op 

uitnodiging van de leerkracht of op vraag van de ouders. Gelieve dus zelf contact op 

te nemen met de leerkracht indien u hem of haar nog wenst te spreken. De 

oudercontacten zullen ook nu digitaal verlopen. 

 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
✓ Facturatie mei/juni : eind juni 
✓ Bestelbriefje Zomerbingel vakantiekalender of Zomerbingel app. 

http://www.schoolbergom.be/

