mededelingen november 2020

Een BIJzonder fijne herfstvakantie !

Agenda
31.10.2020:

Begin Herfstvakantie

09.11.20
en
10.11.2020:

Verlengde Herfstvakantie

De regering besliste in het kader van de Corona-pandemie om de herfstvakantie te verlengen
met 2 dagen om zo de brug te maken naar 11 november. De school zal op deze dagen dan ook
gesloten zijn. Ouders die toch nood hebben aan opvang, kunnen terecht bij de Buitenschoolse
Kinderopvang die centraal zal worden georganiseerd in Herselt. U vindt meer informatie
hierover via deze link: https://webshop.herselt.be/ (doorklikken naar ‘activiteiten’).

11.11.2020

Wapenstilstand

Geen school vandaag.

Op 11 november 1918 werd er een akkoord getekend dat een einde maakte aan de Eerste
Wereldoorlog. Er werd afgesproken dat de wapenstilstand om 11 uur in zou gaan: het elfde uur van de
elfde dag van de elfde maand. In België is Wapenstilstand een nationale feestdag. Sinds 1922 worden
ieder jaar op deze dag de slachtoffers van alle oorlogen herdacht aan het Graf van de Onbekende
Soldaat.

12.11.2020

Nieuwe instapdatum kleutertjes !!!

Door de verlengde herfstvakantie is de instapdatum voor de jongste kleuters verschoven van 9
november naar 12 november. Dat betekent dat kleutertjes die 2,5 jaar worden op 10, 11 of 12
november ook kunnen instappen op 12 november.

12.11.2020:

Bibbezoek

lagere school

13.11.2020:

MOEV: Kronkeldidoe

MIXX Herselt

1ste leerjaar

Deze activiteit gaat niet door als gevolg van de verscherpte veiligheidsmaatregelen.

14.11.2020:

Speculaasverkoop aan huis

6de leerjaar

Deze activiteit gaat niet door als gevolg van de verscherpte veiligheidsmaatregelen.

18.11.2020:

Theater ‘De Neus’

voormiddag

kleuterschool

Deze activiteit gaat niet door als gevolg van de verscherpte veiligheidsmaatregelen.

18.11.2020

Swimmathon Hulshout

Deze activiteit gaat niet door als gevolg van de verscherpte veiligheidsmaatregelen.

21.11.2020:

Eetdag

→

28.11.2020: Drive-in !

Zoals eerder vermeld kan onze jaarlijkse eetdag door de veiligheidsmaatregelen niet doorgaan. We
werkten echter een alternatief uit: een Drive-in. Meer informatie hierover lees je verderop in deze
mededelingen.

24.11.2020

Infoavond sneeuwschool

19.00 u.

6de leerjaar

Deze ouderavond zal niet doorgaan.

26.11.2020:

voormiddag

6de leerjaar

Medisch Schooltoezicht namiddag

6de leerjaar

Ars Valendi

Deze activiteit zal niet doorgaan.

30.11.2020:

Het algemeen medisch onderzoek gaat door op het CLB te Herentals.

Informatie
Code oranje
Het was al een tijdje duidelijk dat de kleurcode voor de scholen zou worden
opgeschaald naar oranje. U kreeg eerder al via mail en/of de website van onze school
informatie over wat deze verandering voor ons als school inhoudt.
Voor de kinderen veranderde er (gelukkig) niet zo veel. Wel worden uitstappen en
buitenschoolse activiteiten tijdelijk opgeschort. In bovenstaand overzicht gaan de
rood gekleurde activiteiten en uitstappen dan ook niet door. We delen dit mee omdat
ze wel vermeld staan op onze schoolkalender en dit zou voor verwarring kunnen
zorgen.
Omdat het in code oranje nog belangrijker is om de aanwezigheid van volwassen
mensen op school te beperken, zullen we (tijdelijk?) ook een deurbel voorzien aan de
voordeur van onze lagere school. Bij het begin van de schooldag gaan dan zowel de
poorten als de voordeur op slot. Als u dan toch tijdens de schooluren op school moet
zijn, bv. om iets na te brengen wat uw kind thuis vergeten was, kan u aanbellen en
wachten tot de secretaresse de deur komt opendoen. In de kleuterschool werkt men
al een tijdje op deze manier.
Sneeuwschool kan niet doorgaan…
Met pijn in het hart moeten we meedelen dat onze 6deklassers dit schooljaar niet op
sneeuwschool zullen kunnen gaan. In de huidige omstandigheden konden we niet
anders dan deze beslissing te nemen. Meester Wim blijft echter niet bij de pakken
zitten en is ondertussen al gestart met de zoektocht naar een waardig alternatief in
eigen land, later dit schooljaar. We hopen dat de kinderen van het 6de op die manier
toch nog kunnen uitkijken naar een leuke meerdaagse uitstap. Als we hier meer
nieuws over hebben, zullen we jullie daarover ook informeren via onze
mededelingen.

Eetdag wordt Drive-in!
Jammer, jammer jammer… Onze traditionele jaarlijkse eetdag kan dus ook niet
doorgaan. Corona gooit hier letterlijk roet in het ‘eten’…
Maar niet getreurd: je kan op zaterdag 28 november toch nog bij ons terecht, zij het
op een andere manier.
Je kan langskomen in de lagere school om je bestelling te komen ophalen. We
bieden jullie versgemaakte soep (per liter), vidé (per kg of halve kg) en spaghettisaus
(met vlees en vegetarisch) aan, alles voorverpakt. Zo kan je dit thuis opwarmen en
genieten van een heerlijke maaltijd! Alles wordt vers bereid door de koks van
Brasserie Chappoo. We zijn hen daarvoor dan ook enorm dankbaar!
Je rijdt met de auto via de schoolpoort over de speelplaats en aan de eetzaal
wachten de juffen en meesters je op om je bestelling te overhandigen. Je hoeft dus
zelf niet uit je auto te komen: een echte corona-proof Drive-in!
Alvast bedankt voor jullie steun!
Vlak na de herfstvakantie krijg je de inschrijvingsformulieren.
Kerstkaarten
Omdat er wegens de coronamaatregelen verschillende grotere activiteiten niet
konden (schoolfeest) of kunnen (eetdag) doorgaan, zochten we naar ‘kleinere’
activiteiten die in deze tijden kunnen en mogen worden georganiseerd. Zo is de
kerstkaartenverkoop naast de Drive-in een tweede manier om onze school te
steunen.
Onze kleine en grote artiesten zullen zelf knappe kerstkaarten ontwerpen! Deze
worden afgedrukt en in pakketjes van 8 kerstkaarten verpakt. Wij willen jullie deze
graag aanbieden tegen een prijs van 6 euro per pakketje. Je koopt dus ‘kunst’: een
goede ‘investering’. Nogmaals bedankt voor jullie steun!

Oudercomité: Project Speelplein!
Er is ook goed nieuws!
De ouders van de werkgroep ‘speelplein en speelplaats’ hebben de koppen bij
elkaar gestoken en gaan hun plannen ook uitvoeren. Tijdens de herfstvakantie
zal het grasplein omgefreesd en terug ingezaaid worden. We danken hier alvast
de papa van Lieze voor, die dit gratis voor onze school wil komen doen!
De papa’s en mama’s van de werkgroep en het oudercomité willen daar graag
een handje bij toesteken: afboordingen, aanplantingen, uitzetten van
speelterreinen, aanleggen wandelpaadjes, schilderwerken, enz…
Onder het motto ‘Veel handen maken licht werk’ willen ze echter ook een
oproep doen aan ouders die niet in het oudercomité zitten en toch graag willen
komen helpen. (U hebt al eerder via mail een flyer van hen ontvangen.)
Zij kunnen een mailtje sturen naar: oudercomitebergom@gmail.com
De mensen van het oudercomité zullen u dan contacteren om verder concrete
afspraken te maken en alles in planning te zetten.
Er worden 4 werkdagen gepland op: 3 – 4 – 5 en 6 november.
Uiteraard moeten we rekening houden met de veiligheidsvoorschriften m.b.t.
corona die op dat moment gelden…
Ondertussen kan je op onze website een tof filmpje bekijken over hoe dit
project is gegroeid. Kijk op de website bij ‘oudercomité-verslagen’ of klik op
deze link:
http://speelplaats.schoolbergom.be
Op website van onze school vind je ook een plan van de speelpleinvernieuwing.

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. Deze actie
spoort leerlingen aan om tijdens de donkerste maanden van het
jaar zichtbaar en beschermd naar school te wandelen of te
fietsen.
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 2020-2021. We nemen
met onze school ook weer deel aan deze actie vanaf 12 november. Via volgende
link kunnen jullie meer informatie vinden in verband met deze actie:
helm-op-fluo-top-brief-ouders-20-21.pdf
We geven jullie ook nog info in verband met de stickerkaarten van het
schooljaar 2019-2020. Door de coronacrisis zijn heel wat mensen tijdens de
zomer niet naar ZOO Serpentarium, ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael
kunnen gaan. Daarom werd de deadline van de stickerkaart van vorig schooljaar
verlengd tot 31 december 2020. Leerlingen kunnen de kaart dus dit najaar nog
gebruiken in de dierenparken.
ZOO Serpentarium is helaas nog tot eind 2020 gesloten. De ruimte is te klein om
op een Covid-19-veilige manier bezoekers te ontvangen.
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!
Annulatie typecursus
Info voor de gezinnen die hiervoor inschreven: De organisator van de typelessen
laat weten dat er te weinig inschrijvingen waren om de typecursus te
organiseren. Dit wordt volgend schooljaar herbekeken.

Werd er iets meegegeven met je kind?
 Facturatie september/oktober volgt na de herfstvakantie.

