
 

 

  Mededelingen februari 2022 

 

 
 

 

  



Agenda 

01.02.2022: American Games: Mixx Herselt  Voormiddag  5de leerjaar 
Omwille van veiligheidsmaatregelen betreffende corona is deze activiteit geannuleerd. 
 
02.02.2021: Lichtmis        kleuters 
Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd. Onze kleuters vieren 
vandaag mee dit feest. 
 
07.02.2022: Facultatieve verlofdag = geen school vandaag.  
 
08.02.2022: Medisch schooltoezicht + vaccinatie    1ste leerjaar 
Dit onderzoek werd ingepland door de medewerkers van het CLB en gaat bij ons op school 
door. De kinderen van het 1ste leerjaar krijgen hierover een brief met meer info mee. 
 
11.02.2022: Museum M        1ste en 2de leerjaar 
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar gaan vandaag op uitstap naar Leuven voor een 
bezoek aan het museum M. 

 

13.02.2022: Ontbijtmanden Oudercomité Bergom 
Laat u verwennen door ons oudercomité en geniet van een heerlijk ontbijt! 
Daarmee steunt u ook onze school! Dankzij jullie steun, kunnen we onze kinderen 
een extraatje geven. Dit schooljaar zal de opbrengst vooral gebruikt worden om 
voor onze kleutertjes speelmateriaal te kopen. 
U kreeg reeds de nodige info via de flyer die werd doorgestuurd. Inschrijven kan 
nog tot 2 februari. 

 
15.02.2022: Schoolraad te Bergom 20.00 u.  
Agendapunten vanuit de geleding ouders kunnen doorgegeven worden aan Anne Van Es of 
Quirina Ooms. 

 
17.02.2022: Dikke truiendag.  
Vandaag gaat de verwarming een graadje lager. Zo dragen wij ons steentje bij tot minder 
CO2-uitstoot en helpen we meewerken aan een beter klimaat. (Meer info verderop in deze 
mededelingen) 

 
18.02.2022: Indoorskiën in Peer      6de leerjaar 
Uiteraard was het een grote teleurstelling toen bleek dat we ook dit schooljaar niet op 
sneeuwschool konden gaan. Ondertussen kijken de zesdeklassers al uit naar hun 
avonturenkamp in de Ardennen. MAAR: daarbovenop gaan ze vandaag als extraatje nog een 
dagje skiën op echte sneeuw! Indoor in Peer! Met andere woorden: ze kunnen gaan genieten 
van een ‘mini-sneeuwschooltje’. Alvast veel plezier! 



 
21.02.2022 - 25.02.2022:    Vlaamse week tegen pesten = de vriendschapsweek 
In het kader van de ‘anti-pestcampagne’ schenken we deze week op school weer extra 
aandacht aan dit thema.  

 
23.02.2022: Netbal 3 tegen 3: Mixx Herselt  Namiddag  5de en 6de leerjaar 
Omwille van veiligheidsmaatregelen betreffende corona is deze activiteit geannuleerd. 

 
24.02.2022: Theaterbezoek Schaliken Herentals Namiddag   3de en 4de leerjaar 

25.02.2022: Begin krokusvakantie 

06.03.2022: Einde krokusvakantie 

 

 

Informatie 
Update corona-maatregelen:  

De voorbije weken waren door corona voor onze school heel moeilijke weken: 

besmettingen bij kinderen, ouders en leerkrachten, klassen in quarantaine, 

voortdurend afwezige leerlingen in alle klassen, regels die voortdurend 

veranderden,… 

De opgelegde quarantainemaatregelen maakten het ons daarenboven niet altijd 

gemakkelijk om het overzicht te bewaren en het schoolse leven ‘werkbaar’ te 

houden. Ook wij zaten vaak nog met vragen, bekommernissen en ergernissen… 

We hebben steeds ons uiterste best gedaan om binnen de krijtlijnen van wat moest 

en veilig kon, onze school maximaal ‘open’ te houden. De leerkrachten hebben 

daarbij steeds vanuit een grote collegialiteit elkaar daarin bijgestaan en geholpen 

waar het kon of moest. Wij zijn hen daar dan ook heel dankbaar voor. 

Ook was het fijn om vast te stellen dat er vanuit de ouders veel begrip was voor de 

moeilijke omstandigheden. We beseffen maar al te goed dat het ook voor hen niet 

simpel is om praktisch alles georganiseerd te krijgen. Ook naar hen gaat onze dank 

uit. 

We hopen dat het tij snel keert en dat we de volgende weken op een zo normaal 

mogelijk manier kunnen organiseren, zodat we samen met de kinderen kunnen 

genieten van ‘op school te zijn’... 



 

Aangepaste regels vanaf 27.01.2022: 

*De quarantaineregels waarin de kinderen vanaf 4 besmettingen in klasquarantaine 

worden geplaatst, vallen weg.  

*Kinderen mogen niet naar school en moeten wel in isolatie als ze positief testen op 

COVID-19; door een zelftest en/of een PCR-test. 

*Kinderen mogen niet naar school komen als ze symptomen vertonen en/of zich ziek 

voelen. Die kinderen blijven thuis en laten zich testen. 

Gelieve in deze gevallen steeds de school onmiddellijk te verwittigen. 

Alle andere bestaande regels naar mondmaskerplicht, veiligheid, hygiëne en 

verluchting blijven van kracht. 

 

Vlaamse week tegen het pesten 

 

 
Zoals ieder jaar willen we hier op onze school extra aandacht geven omdat we 
dit erg belangrijk vinden.  We willen er samen weer een mooie 
vriendschapsweek van maken! 
 

Dikke Truiendag: donderdag 17 februari 2022 

Zoals ieder jaar nemen we nu ook weer deel aan de ‘Dikke Truiendag’. Kleed je 

kind warm aan, want de verwarming op school gaat vandaag een graadje lager. 

Meer info over de acties vind je op  https://www.dikketruiendag.be/ 

 

 

 

 

 

https://www.dikketruiendag.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 

Van 23 februari tot en met 25 februari staat in de lagere school carnaval in de spotlights! 

 
 

Elke dag komen de kinderen verkleed naar school naargelang het thema van die 

dag. Het is elke dag wat anders. Het is zeker niet de bedoeling om iets aan te 

kopen. Hoe origineler, hoe liever!  

Let op: geen zwaarden, geweren en messen! 

 

• woensdag 23 februari: alle kleuren van de regenboog 

• donderdag 24 februari: jongens ↔ meisjes 

• vrijdag 25 februari: eigen keuze 

 

Ook in de kleuterschool vieren ze carnaval, meer uitleg krijg je via de 

kleuterweetjes!  

 



 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
✓ Infobrochure paasvakantie gemeente Herselt. Deze brochure werd mee 

doorgestuurd als bijlage bij deze mededelingen. 

Inschrijven kan bij de gemeente vanaf maandag 7 februari via 

https://webshop.herselt.be 

 

https://webshop.herselt.be/

