
 

 

  mededelingen november 2019 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Agenda 
 

11.11.2019:  Wapenstilstand = geen school   

13.11.2019:  MOEV Swimmathon in de namiddag          lagere school
         
14.11.2019:  Bibbezoek               lagere school     

16.11.2019:  Start speculaasverkoop t.v.v. onze sneeuwschool  6de leerjaar 

19.11.2019: Kennismaking kinderen en begeleiders (Bergom, Varenwinkel en 
Veerle) n.a.v. sneeuwschool te Arzl                    6de leerjaar  
De leerlingen van de derde graad blijven die dag ineten.  

20.11.2019:  MOEV Unihockey in de namiddag   3de en 4de leerjaar 

21.11.2019:  Medisch schooltoezicht op school     1ste, 4de en 5de leerjaar 
 

 

23.11.2019:  Eetdag  tvv onze schoolwerking                                                     

Inschrijvingen voor onze eetdag worden na de herfstvakantie meegegeven. 

 

27.11.2019:  Eerste zwembeurt       3de en 4de leerjaar
     

 

 

 

 

 

 



 

 

Informatie 
 

 

 Helm Op Fluo Top 

 

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee alle 
Vlaamse basisscholen het dragen van een fietshelm en 
fluokledij op een leuke en eenvoudige manier kunnen 
aanmoedigen. Door fluo en/of een helm te dragen op weg 
naar school, verzamelen de leerlingen stickers en kunnen 
ze sparen voor leuke beloningen en prijzen.  

 

De campagne loopt tussen de herfst- en krokusvakantie 
2019-2020. We nemen met onze school ook deel aan deze 
actie vanaf 4 november. Meer info vind je op de flyer die 
we meegeven met je kind.  

 

 

 Leerkrachten 

 

Misschien hebben jullie op maandag, dinsdag of woensdag ook juf Evy  gezien ?                                                                          
Juf  Evy Boven (kleuterleidster) is tewerkgesteld vanuit het lerarenplatform in onze 
scholengemeenschap. Zolang zij geen  “vervanging” moet doen in een andere school, 
kan zij in onze school (Bergom-Varenwinkel) de kleuters helpen en de collega’s 
ondersteunen in hun pedagogische en didactische opdrachten. 

 

 

 

 



 

 Een “groene speelplaats” 

Vanuit het oudercomité is een werkgroep opgericht die zich wil inzetten om van 
ons groot speelplein en echt leuke en groene speelplaats te maken. 

 Een speelplaats waar kinderen zich kunnen uitleven maar ook tot rust kunnen 
komen indien ze hier nood aan hebben. 

 Een speelplaats waar kinderen kunnen voetballen maar zeker ook andere, 
misschien rustigere plekken opzoeken. 

 Een speelplaats die uitnodigt tot … ? 

Onze werkgroep zoekt hiervoor ideeën…                                                                            
en aan wie kunnen ze dit beter vragen dan aan onze kinderen zelf ! Daarom werden 
alle kinderen van de lagere school gevraagd om hun “droomspeelplaats” te 
tekenen, te beschrijven, een collage te maken,…                                                                   
Alle ideeën moeten verzameld zijn ten laatste op vrijdag 15 november.                    
Nadien gaat onze werkgroep deze voorstellen bespreken en concretiseren. 

We kijken hier alvast naar uit en hopen nog dit schooljaar het speelpleintje te zien 
“vergroenen”…                                                                                                                      
Met dank aan onze werkgroep: Quirina, Claire, Jessy, Nele en Hedwig 

 

 Kiwi-actie 

Verzamel zo veel mogelijk Zespri-kiwistickertjes en breng deze in november mee naar 
school! Al deze stickertjes worden verzameld op een kiwi-poster. Als onze poster 
helemaal vol is, krijgen we ballen om mee te sporten en te spelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wordt/werd er iets meegegeven met je kind? 
 

 Inschrijvingen voor onze eetdag worden na de herfstvakantie mee gegeven. 

 Bestelbriefje speculaas t.v.v. sneeuwschool 

 Infobrochure ‘Helm Op Fluo Top’ 

 Bestelbriefje nieuwjaarsbrieven 

 Facturatie september/oktober ( gelieve binnen de 14 dagen te betalen) 


