
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

01.05.2021: Dag van de arbeid          

10.05.2021: Bezoek aan de Middenschool SILA Westerlo (namiddag)  6de leerjaar 
De leerlingen van het 6de leerjaar rijden met de fiets naar Westerlo. 

12.05.2021: MOEV - Buitenpretjes  te Hulshout (namiddag)  1ste en 2de leerjaar 
Deze activiteit kan helaas wegens de coronavoorschriften niet doorgaan. 

 

13.05.2021: O.H.Hemelvaart   geen school vandaag 

14.05.2021: Brugdag O.H.Hemelvaart  geen school vandaag 

17.05.2021: Vijfdaags avonturenkamp Ardennen    6de leerjaar 

Deze activiteit kan niet doorgaan op de geplande data in mei. Het kamp kan gelukkig wel doorgaan van 

21 t.e.m. 25 juni. 

 

20.05.2021: Schoolreis Kleuterschool       
De kleutertjes gaan vandaag op bezoek naar het Ollemanshoekje. Meer info hierover volgt via 
de kleuterjuffen. 
 

21.05.2021: Schoolreis Plopsaland indoor     1ste en 2de leerjaar  
Deze activiteit kan helaas wegens de coronavoorschriften niet doorgaan. 

 
23.05.2021: Pinksteren 
24.05.2021: Pinkstermaandag   geen school vandaag  
 
25.05.2021: Fietsproeven        4de en 5de leerjaar 
De kinderen van het 4de en 5de komen vandaag met de fiets naar school.  

 
26.05.2021: Fietsexamen       6de leerjaar 
Deze activiteit kan helaas wegens de coronavoorschriften niet doorgaan. 

 
27.05.2021: Bibbezoek Herselt   (voormiddag)   lagere school 
 



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. 

 

Vijfdaagse kamp naar de Ardennen 

Na het overleg van 28 april tussen de minister van onderwijs, de onderwijspartners 

en de virologen werd vastgelegd dat meerdaagse uitstappen pas mogen vanaf 1 juni 

2021. Daardoor kan de uitstap van het 6de leerjaar niet doorgaan op de geplande 

periode in mei. Onmiddellijk na dit bericht heeft meester Wim contact opgenomen 

met de organisatoren met de vraag of er nog een herplanning mogelijk was in juni. 

Goed nieuws! Ondertussen hebben we bevestiging gekregen dat dit nog mogelijk is! 

Zo kunnen onze 6deklassers van 21 t.e.m. 25 juni alsnog op avontuur naar de 

Ardennen. Gelukkig… 

Hopelijk beleven ze daar leuke en mooie momenten, waar ze later nog vaak met 

plezier aan kunnen terugdenken.  

 

De ‘verkeersweek’ 

Als gevolg van de coronamaatregelen kan de politie dit schooljaar voor de 

verkeersactiviteiten niet op school komen. Daardoor kan het fietsexamen voor het 

6de leerjaar niet doorgaan. Meester Wim zal samen met de kinderen van het 6de dit 

parcours met de fiets verkennen. Indien u daar zin en tijd voor hebt, kunt u dit samen 

met uw kind nog eens overdoen. Meester Wim stuurt daarom het parcours nog via 

mail door aan alle ouders van het 6de leerjaar. 

Ook voor de fietsproeven kan het nodige materiaal dit schooljaar door de politie niet 

worden uitgeleend. De leerkrachten van het 4de en 5de leerjaar werken daarom zelf 

een alternatief uit zodat de fietsvaardigheden toch kunnen worden geoefend. 

Daarom vragen we aan de kinderen van 4 en 5 om op dinsdag 25 mei met de fiets 

naar school te komen. Aan de ouders vragen we daarom om de fietsen vooraf nog 

eens na te kijken. 



Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
✓ Inschrijvingsformulieren voor een cursus typen van CVCO tijdens  het 

volgende schooljaar (vanaf het 4de leerjaar) 
✓ Foto’s schoolfotograaf 

 


