
 

 

   

 
          

         

 

 

 



02.04.2022: Begin van de paasvakantie       

18.04.2022: Einde van de paasvakantie (Paasmaandag) 

 
20.04.2022: Buitenspeeldag 2022  namiddag 
De gemeente Herselt organiseert op verschillende locaties een aantal buitenactiviteiten. Meer 
info 014/ 53 90 59 of jeugd@herselt.be 

21.04.2022: Sportdag in de Mixx      lagere school 

22.04.2022: Poppentheater in de bovenzaal     kleuterschool 

23.04.2022: Textielophaling:      tussen 10.00 u. en 16.00 u. 

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 op de speelplaats van de lagere school. Meer info hierover leest u in de 

flyer verderop in deze mededelingen. 

 

23.04.2022: Vormsel  09.00 u.     kerk Bergom 

De vormelingen vieren samen met hun familie deze heuglijke dag. We wensen hen alvast een 
dikke proficiat! 
 

25.04.2022: Medisch schooltoezicht: selectief onderzoek (namiddag) 
De medewerkers van het CLB komen op school opvolgonderzoeken uitvoeren. De ouders krijgen 
hierover nog een brief. 
 

25.04.2022: Milieulessen IOK        3de en 4de leerjaar 
 

26.04.2022: Hidrodoe Herentals      3de en 4de leerjaar 

Meer info over deze klasuitstap volgt via de juf. 

 
26.04.2022: Infoavond avonturenkamp Ardennen  om 19.00 u.  6de leerjaar  
De ouders van de 6deklassers krijgen hiervoor nog een uitnodiging van meester Wim. 

 
27.04.2022: Extra zwembeurt        3de leerjaar  
Omdat het 3de leerjaar de laatste zwembeurt miste wegens een klasquarantaine, wordt er nu 
een extra zwembeurt ingepland. 
 

27.04.2022: Danshappening  Sporthal De Beeltjens: (namiddag)     lagere school  
Inschrijven kan via briefje dat door juf Margot wordt meegegeven. 

  
 
      



Informatie 
Textielophaling 

 

 
 

 



Goede doel: Hippo & Friends  

 

Elk jaar proberen we op onze school een inzamelactie te 

organiseren voor het goede doel. Dit jaar kiezen we voor 

Hippo & Friends. Dit is een organisatie die diabetes type 1 

onder de aandacht wil brengen en het wetenschappelijk 

onderzoek naar deze ziekte wil ondersteunen. Bovendien 

wil men de levenskwaliteit van mensen met diabetes 

verhogen via allerlei sportieve activiteiten.  

Omdat sport en buitenlucht heilzaam werkt voor ieder 

van ons en dus ook voor diabetespatiënten, willen we 

ons steentje bijdragen door de verkoop van 

buitenspeelgoed.  

Wil je graag deze actie steunen? Dat kan via het briefje 

dat na de paasvakantie wordt meegegeven. Gelieve 

het briefje en gepast geld ten laatste tegen donderdag 

28 april mee te geven. Alvast bedankt! 

 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
✓ Fiscale attesten middagvergoeding 

✓ In bijlage: Flyer Kinderkruiwagenkoers te Ramsel  

✓ Inschrijvingsbriefje t.v.v. het goede doel Hippo & Friends 

 

 


