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Agenda 

01.09.2020:  Eerste schooldag 

02.09.2020: Infoavond 1ste leerjaar / 6de leerjaar  
Het juiste beginuur wordt u nog meegedeeld via de klasleerkracht.  

02.09.2020:  Eerste zwembeurt         5de en 6de leerjaar 

03.09.2020: Infoavond 2de leerjaar / 3de leerjaar  
Het juiste beginuur wordt u nog meegedeeld via de klasleerkracht.   

08.09.2020: Infoavond 4de leerjaar / 5de leerjaar 
Het juiste beginuur wordt u nog meegedeeld via de klasleerkracht.  
  

10.09.2020:  Afscheid 6de leerjaar (schooljaar 2019-2020) in coronastijl ! 19.30 uur 

Aan het einde van vorig schooljaar konden we geen afscheid nemen van onze 6de klassers zoals we dat gewoon 

zijn. Daarom willen we dat nu alsnog doen, volledig ‘Coronaproof’. 

15.09.2020: infoavond kleuterschool   

Het juiste beginuur wordt u nog meegedeeld via de klasleerkracht.  

20.09.2020: Eerste Communie    09.30 uur 

Joepie, de kinderen kunnen eindelijk hun communie doen! 

Helaas moeten we, omwille van de coronamaatregelen, het aantal aanwezige personen beperken. 

Klasgenoten, vrienden, parochianen,… kunnen we buiten onze wil om niet uitnodigen. De ouders van de 

communicanten ontvangen nog een brief met informatie. Ondanks dat deze viering er anders zal uitzien, gaan 

wij ons best doen om er een onvergetelijke dag van te maken voor de communicanten! 

22.09.2020:  Rollebolle kleuterschool ? We wachten op reactie van MOEV ! 

23.09.2020:  De Westelse scholencross gaat NIET door ! 

25.09.2020:  De gemeentelijke scholencross gaat NIET door !  

25.09.2020:  One mile a day: startmoment 

Nu de scholencrossen niet kunnen doorgaan, zorgen we zelf voor een (leuke) opstart van onze jaarlijkse  One-
Mile-a-Day 

 

 



 

Noteer alvast in je agenda! 

02.10.2020  Facultatieve verlofdag = geen school  

21.10.2020:  Pedagogische studiedag = geen school 

21.11.2020:  Eetdag (onder voorbehoud!) 

29.01.2021:  Facultatieve verlofdag = geen school 

14.02.2021:  Ontbijtkorf ???  

08.03.2021:   Pedagogische studiedag = geen school 

06.06.2021:  Schoolfeest 

  

 

Informatie 
Coronamaatregelen 

De coronamaatregelen hebben nog steeds een impact op ons leven, dus ook op het 

schoolgebeuren. Door de grilligheid van de epidemie valt het moeilijk te voorspellen 

hoe het schooljaar zal verlopen. Bepaalde activiteiten zijn dan ook moeilijk in te 

plannen en bij andere verhinderen de maatregelen een normaal verloop. Zo kunnen 

we al met zekerheid melden dat op korte termijn de Carwash t.v.v. de sneeuwschool 

en het geplande grootouderfeest in oktober zeker niet kunnen doorgaan. We hopen 

dat we bepaalde activiteiten alsnog op latere datum kunnen inplannen.  

 

Infoavonden 

De infoavonden kunnen doorgaan op de geplande data die reeds vorig schooljaar 

werden meegedeeld. Omwille van de coronamaatregelen mogen er echter slechts 10 

personen per groep aanwezig zijn. We vragen daarom om vooraf  in te schrijven via 

een inschrijvingsformulier dat jullie via de klasleerkracht per mail zullen ontvangen. 

We beperken het aantal personen tot 1 ouder per kind. Het dragen van een 

mondmasker en het ontsmetten van de handen is verplicht.  

 

 



 

Drankkaarten 
 

De prijs van onze drankkaarten blijft dezelfde als vorig schooljaar  
nl. 1 kaart (= 10 drankjes) voor 5 euro. 

Om praktische redenen willen we onze ouders vragen om deze drankkaarten steeds 

op maandagvoormiddag (lagere school !) aan te kopen, alsook om uw kind gepast geld 

mee te geven. 

In de kleuterschool blijft deze kaart in de eetzaal. Op de kaart staat de naam en de klas 

van je kleuter. Elke keer dat uw kleuter een drankje neemt, wordt deze afgestempeld 

op datum.  Als de kaart vol is, wordt ze meegegeven naar huis zodat u de volgende dag 

geld kan meegeven voor een nieuwe kaart. 

 

De dranken die aangeboden worden op school, zijn: 

plat water, bruiswater en magere chocomelk. 

Herinnering: De drinkfonteintjes op school mogen wegens de coronamaatregelen nog 

steeds niet worden gebruikt! De kinderen brengen dus best van thuis uit water mee in 

een hervulbare drinkbus. 
 

Bewegingsopvoeding lagere school 
 

Er wordt verwacht dat de kinderen van de lagere school een correct turnpak dragen, 

d.w.z. sportschoenen met kleurvaste zool en witte sokken, een zwart kort broekje (dit 

is zelf te halen) en een T-shirt dat via de school kan aangekocht worden.                               

Deze sportkleren blijven op school in hun turnzak en worden regelmatig meegegeven 

om te wassen. Gelieve al het sportgerief te tekenen zodat verloren voorwerpen snel 

terug bij de eigenaar kunnen gebracht worden. 

U weet misschien al dat we zo lang mogelijk buiten sporten. Ook als het wat kouder 

wordt, willen we blijven genieten van de gezonde buitenlucht en de beschikbare 

ruimte. Daarom  willen we u vragen of u in de turnzak van uw zoon of dochter, ook een 

lange sportbroek en een sportieve trui wil stoppen. Als uw kind stevigere 

sportschoenen heeft om te bewegen op de hardere ondergrond buiten, mag je die 

uiteraard ook meegeven.  Ga hiervoor alstublieft niets nieuws kopen, gewone 

makkelijke kledij die vuil mag worden is voldoende.  

Kinderen dragen op school best gemakkelijke sportieve kleding en stevige sportieve 

schoenen zodat ze tijdens de speeltijden ook volop kunnen bewegen!! 

Zwemmen  

Omdat we in het zwembad per klas gaan zwemmen en we niet in contact komen met 

kinderen van andere scholen, kunnen de zwemlessen terug opstarten!  



Wat nemen we mee bij een zwembeurt? 

Zwembroek of badpak – badmuts – een grote en een kleine handdoek – borstel of kam 

– tijdens de wintermaanden een muts.   

Ook als je zoon of dochter niet mee in het water kan, is een kleine handdoek 

noodzakelijk! 

Alle klassen van de lagere school krijgen nog een overzicht van de zwemdata. 

 

Bewegingsopvoeding kleuters  
 

Kleuters kunnen het best bewegen, klimmen en klauteren in comfortabele kledij.  

✓ Eerste kleuterklas: Bij regenweer turnen we op onze kousen, het zou fijn zijn om 

je kind gemakkelijke schoenen te laten dragen (rits of velcro). 

✓ Tweede en derde kleuterklas: We dragen turnpantoffels tijdens het turnen.  

 

Secretariaat 
 

Vragen omtrent facturatie, inschrijvingen, ... kun je steeds kwijt bij  
Sonja of Els, onze secretaresses op het nummer 014/ 54 73 93. 

Je kan hen iedere schooldag bereiken tijdens de schooluren. 

 

Onze schoolkalender 2020-2021 
 

Ook dit schooljaar zullen we trachten u een schoolkalender aan te bieden met een 

overzicht van alle reeds geplande activiteiten én waarop natuurlijk alle kinderen te 

zien zullen zijn. Deze handige kalender mag u uiteraard niet missen en kan u 

binnenkort verwachten. Alle activiteiten zijn ook na te lezen op onze website: 

www.schoolbergom.be   
 

 

Veilig terug naar school 
 

In deze omstandigheden gelden er speciale afspraken i.v.m. het brengen en ophalen 

van jullie kinderen. Meer informatie daarover vindt u op onze website of hebt u al 

gekregen in een mail via de klasleerkracht. 

Ook de aangepaste verkeersregels in de schoolomgeving (fietsstraat – 

éénrichtingsverkeer – gescheiden fietspad en voetpad) zijn erop gericht om het voor 

de kinderen zo veilig mogelijk te maken om naar school te komen. Kom dus je kind bij 

voorkeur ophalen aan het kerkplein. Zo wordt de drukte aan de schoolpoort 

vermeden.  

 

 

http://www.schoolbergom.be/


 

Herinnering: Provisie 2020-2021 reeds betaald ? 
 

Voor elke kleuter:    35 euro  

Voor elke kind in de lagere school  75 euro 

Indien ouders deze provisie betaald hebben vóór 1 september 2020, dan kunnen zij 
verder intekenen op alle volgende vrijblijvende aankopen via onze school ( kalender, 
abonnement, foto’s ...) 
De storting van deze provisie is geen verplichting maar indien ze niet is gebeurd voor 

de afgesproken datum van 1 september, dan zal onze school geen enkel vrijblijvend 

initiatief  ( abonnementen, klasfoto’s, kalender, …) meer meegeven. 

Uitzondering: Ouders die betalingsproblemen hebben en die toch gebruik willen 

maken van deze service van de school, moeten op eigen initiatief contact opnemen 

met de directie. We zullen dan samen verder bekijken wat voor hen wél haalbaar is. 

Wanbetalers zullen door de directie gecontacteerd worden en uiteraard stopt dan ook 

het vrijblijvend aanbod vanuit de school. 

 

Studietoelage wordt schooltoeslag 
 

Al sinds vorig schooljaar moet je geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 
Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je 
uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook 

op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 

 
 

Nieuwe leerkrachten ?  
 

Heel wat informatie hebben we reeds vorig schooljaar meegegeven. Je kan dit nog een 

keer nalezen via volgende link:  

http://www.schoolbergom.be/BDOCUMENTEN/Mededelingen/mededelingen%202020%20juli-augustus.pdf 

 

Er is slechts 1 wijziging: Juf Dominique zal naast de lessen bewegingsopvoeding voor 

kleuters ook ingezet worden om de zorguren in te vullen in de kleuterschool en het 

eerste leerjaar. 

 

 

mailto:info@groeipakket.be
http://www.groeipakket.be/
http://www.schoolbergom.be/BDOCUMENTEN/Mededelingen/mededelingen%202020%20juli-augustus.pdf


 

 

Klimaatschool  (herinnering!) 
 

Als “klimaatschool” willen we onze afvalberg verminderen. 

- Koeken geeft u mee in een koekendoos, boterhammen in een brooddoos * 

- Drinken geeft u voortaan in een drinkbus of thermos mee * 

 (* alles voorzien van een naam!) 

  

Indien uw kind toch nog (zilver)papier en/of brikjes of plastic drinkflesjes meebrengt, 

zullen we de lege verpakking beleefd terug naar huis meegeven. 

Op deze wijze trachten we onze kinderen blijvend bewust te maken van de 

afvalproblematiek. 

 
Mededelingen  

 

Onze mededelingen zullen maandelijks op onze website verschijnen. 

www.schoolbergom.be   

Zo volgt u het reilen en zeilen op onze school. Ook de vele foto’s van verschillende 

activiteiten publiceren we hier.  

 
Kleuterweetjes 
 

U kan de wekelijkse kleuterweetjes, net zoals de maandelijkse mededelingen,  

op onze schoolsite vinden www.schoolbergom.be  

Er wordt ook één exemplaar uitgehangen aan de ingang van de school. 

 
 

Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn ! 
 

We trachten al langer onze kinderen aan te moedigen om meer fruit te eten. Dat is 

een blijvende inspanning en moet regelmatig nog eens terug in de aandacht worden 

geplaatst. Daarom ijveren we ervoor om minstens elke voormiddag een stuk(je) fruit 

te eten. 

Enkel in de namiddag eten onze kinderen dan eventueel een droge koek. 

Tijdens onze infoavonden willen we hierrond meer uitleg geven. 

 

Nog vragen ? 
 

http://www.schoolbergom.be/
http://www.schoolbergom.be/


Heb jij bij het begin van dit nieuwe schooljaar nog vragen of bedenkingen? 

Aarzel dan niet om de leerkracht van uw kind of de directie aan te spreken. 
 

Werd er iets meegegeven met je kind? 
 

✓ Voor elke klas van de lagere school een overzicht van de  

zwemdata  

 

✓ Afwezigheidsattesten wegens “ziekte” 

 

 

 

 


