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Agenda 

28.11.2021: Begin van de advent 
De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam 
advent komt van het Latijnse woord adventus, wat ‘komst’ betekent. In de adventsperiode 
bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte 
van Jezus wordt herdacht. Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor 
Kerstmis. De advent wordt symbolisch zichtbaar gemaakt door een adventskrans waarop vier 
kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor 
kerst branden dan alle kaarsen. 

01.12.2021: Unihockey in de Mixx namiddag   5de en 6de leerjaar 
Onze school neemt, uit veiligheidsoverwegingen, niet deel aan deze buitenschoolse activiteit.  

03.12.2021: Bezoek van de Sint  voormiddag 
Met enorm veel pijn in het hart moeten we meedelen dat de Sint ook dit jaar omwille van de 
Coronarichtlijnen niet op bezoek kan komen. Toch zal hij onze kinderen zeker niet vergeten… 

 
06.12.2021: Start inzameling Kerstpakketten   initiatief gemeente Herselt 
Van maandag 06.12 t.e.m. vrijdag 10.12 verzamelen we producten waarmee de gemeente Herselt 
kerstpakketten zal samenstellen voor kwetsbare gezinnen binnen onze gemeente. We willen als school 
ingaan op de uitnodiging vanuit de gemeente en alzo ons steentje bijdragen tot dit goede doel. 
Meer info leest u verderop deze mededelingen. 

10.12.2021: Kerststaldrink Bergom Feest!    t.v.v. de Sneeuwschool 
vanaf 18.00 aan de kerststal tegenover de kerk 

Bergom Feest nodigt ons uit voor een gezellige drink in open lucht aan de kerststal te Bergom. Een deel 
van de opbrengst is ten voordele van onze sneeuwschool. Waarvoor uiteraard weer dank! 
Meer info lees je op de flyer, verderop deze mededelingen.  

20 tot 22.12.2021 Oudercontacten/rapportbespreking 
In de loop van deze week zullen oudercontacten worden ingepland. Deze zullen omwille van de 
coronarichtlijnen terug zoveel mogelijk digitaal verlopen. U zult via de klasleerkracht nog een brief 
krijgen met richtlijnen, een inlogcode en een tijdstip. De kinderen krijgen vooraf hun toetsen en 
rapport al mee naar huis, zodat u deze voor het oudercontact al kan inkijken. 
Indien een online overleg niet lukt voor u, kan u dit altijd melden aan de klasleerkracht. We zoeken 
dan samen naar een oplossing. 

21.12.2021: Ars Valendi   voormiddag    6de  leerjaar 

21.12.2021: Speluurtje instappertjes vanaf 15.45 u.    1ste kleuterklas 
De kleutertjes die na nieuwjaar kunnen instappen, krijgen de kans om samen met hun ouders al 
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eens een uurtje te komen kijken en spelen in het eerste kleuterklasje. Juf Lien zal hen daar 
verwelkomen. 
Omwille van de coronaveiligheidsmaatregelen, is het dragen van een mondmasker voor de ouders 
verplicht en wordt er ook gevraagd om afstand te houden. 

22.12.2021: Badmintoninstuif in de Mixx namiddag  3de en 4de leerjaar 
Onze school neemt, uit veiligheidsoverwegingen, niet deel aan deze buitenschoolse activiteit.  

24.12.2021: Eucharistieviering Kerstmis 
We hadden erop gerekend dat we van deze viering terug een ‘warm moment’ zouden kunnen 
maken, samen met de ouders en grootouders. 
Helaas moeten we weeral dezelfde boodschap brengen: omwille van corona zal deze viering alleen 
met de kinderen kunnen doorgaan. Desondanks willen we aan iedereen vanuit deze viering alvast 
hartverwarmende kerstwensen overmaken! 

24.12.2021: Halve dag school  De lessen stoppen om 12.15 u.! 
Omdat kerstavond op een vrijdag valt, zijn de scholen in de namiddag gesloten. Gelieve hiermee 
rekening te houden. 

24.12.2021: Halve dag school  BKO slechts open tot 17.00 u.! 
Ook op de buitenschoolse kinderopvang worden de openingsuren aangepast omwille van 
kerstavond. 

LET OP! 
De buitenschoolse kinderopvang laat weten dat ze gesloten zijn tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar. 

25.12.2021:  Begin kerstvakantie 

09.01.2022: Einde kerstvakantie 

    
 

Informatie 
Coronanieuws 

*Het blijven ongewone tijden met ongewone maatregelen… Het is de voorbije weken 

duidelijk geworden dat het voor ons, als school, moeilijker en moeilijker wordt om 

het ‘hoofd boven water’ te houden. Daarom zijn er, in overleg met het 

schoolbestuur, enkele minder prettige beslissingen genomen: het annuleren van het 

grootouderfeest, het tijdelijk stopzetten van deelname aan de buitenschoolse 



sportactiviteiten, … Wij bekijken dit steeds vanuit het oogpunt van de veiligheid. Wij 

vragen dan ook begrip voor deze maatregelen. 

*Het is zeer belangrijk dat u uw kind goed in de gaten houdt. Als het symptomen 

heeft of u twijfelt, raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts. Hij beslist of verder 

onderzoek nodig is. Wij kunnen en mogen die inschatting als school niet maken, ook 

al wordt ons dat soms wel eens gevraagd… 

Houd in ieder geval uw kind thuis als het zich niet goed voelt: in het belang van uw 

eigen kind, maar ook in het belang van de gezondheid van andere kinderen en 

leerkrachten. 

*Vanaf 29.11.21 is de nieuwe richtlijn dat een klas in quarantaine wordt geplaatst 

vanaf 3 besmettingen binnen de 7 dagen. Wij moeten dan altijd een melding maken 

aan het CLB die dan de regie overneemt. Wij volgen het aantal besmettingen per klas 

nauwgezet op. Na elke melding van een nieuw positief testresultaat bij de kinderen, 

krijgt u hierover een brief met richtlijnen via mail. Het is dan ook belangrijk voor ons 

dat u elk testresultaat, zowel positief als negatief, direct aan ons meldt. Voor alle 

duidelijkheid: een zelftest wordt niet aanvaard als geldig testresultaat! 

*In de lagere school zullen de kinderen al zeker tot aan de kerstvakantie in de klassen 

eten. De refter wordt dus niet gebruikt om het mengen van klasgroepen in 

binnenruimtes te vermijden. 

*De kinderen zullen tot aan de kerstvakantie in de klas een vaste plaats krijgen. Tot 

dan wordt er dus al zeker niet van plaats gewisseld. 

*Aangezien verluchting van de klaslokalen één van de belangrijkste preventieve 

richtlijnen is, hebben we hier extra aandacht voor. Uiteraard blijft de verwarming de 

hele tijd aanstaan, maar het is geen slecht idee dat de kinderen tijdens de koudere 

dagen een extra warme trui dragen of zich in laagjes kleden. Ook heeft onze school 

extra CO²-meters aangekocht om de luchtkwaliteit in de klassen op te volgen. 

*Er wordt gevraagd om de aanwezigheid van ouders op school zoveel mogelijk te 

beperken. Daarom zullen de oudercontacten digitaal worden georganiseerd. U krijgt 

via de klasleerkracht hierover nog verdere info. 

*Door het verbod op niet essentiële derden kan, zoals u al eerder las, de Sint helaas 

niet langskomen op school… 

 

 

 

 

 



Inzameling producten kerstpakketten: van 06.12.21  t.e.m.  10.12.21. 

Zoals in het overzicht reeds vermeld kunt u producten schenken waarmee het 

Sociaal Huis van de gemeente Herselt kwetsbare gezinnen een ‘extraatje’ voor 

de feestdagen wil bezorgen. 

Wat u precies kunt schenken, leest u verderop in de info vanuit de gemeente. 

*In de kleuterschool zal er een ganse week een doos of box staan in de garage 

(inkom kleuterschool). U kunt daar de goederen achterlaten als u uw kleutertje 

naar school brengt. 

*In de lagere school zal er een doos of box in de eetzaal staan. Indien dat lukt, 

kunt u de producten ook met de kinderen mee naar school geven.  

In naam van de gemeente Herselt willen we jullie zeker al bedanken! 

 

 
    

 

   

Het Sociaal Huis van Herselt zamelt ook dit jaar producten in 

en stelt er kerstpakketten mee samen.  

Deze worden vlak voor de feestperiode verdeeld onder de  

kwetsbare Herseltse gezinnen. 
 

 



Wat vragen we precies: 

✓ Feestelijke voedingsmiddelen zoals snacks, feestvoedsel en drankjes; 
✓ Verzorgings- en  hygiëneproducten; 
✓ Dierenvoeding. 

 
Wat liever niet: 

✓ Speelgoed; 
✓ Alcoholische dranken. 

 

Belangrijk: het dient te gaan om nieuwe, ongeopende, niet-vervallen producten!  

 

Om het voor jullie makkelijk te maken, helpen de scholen ons een handje met het 

verzamelen van al de producten. Je kan ze bij hen inleveren van maandag 6 tot en met 

vrijdag 10 december. 

Alvast bedankt 

 

 

 

Oudercomité: Project Speelplein: stand van zaken 

Hoewel de winter voor de deur staat, heeft ons oudercomité nog concrete 

plannen voor het project Speelplein en de speelplaatsverfraaiing. 

*Er zal een grote, houten loopbrug worden geplaatst op het schorspad, om de 

problemen met het water te ‘overbruggen’. 

*De afboording van het looppad wordt terug aangepakt.  

*Er zullen een aantal bomen worden aangeplant, die voor extra schaduw zullen 

zorgen tijdens de warme zomerdagen. 

*Het grasveld zal na de winter (her)bekeken worden. 

*Het is ook nog de bedoeling dat er een klimboom wordt geplaatst. 

*Verder hebben de werkers van het oudercomité nog wat ‘kleinere, verrassende 

ideeën’ in petto... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flyer kerststaldrink Bergom Feest 

 

 
 

 

 



 

 

We wensen iedereen alvast een Zalige Kerstmis en een Gezond en 

Vredevol Nieuwjaar! 


