
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



 

Agenda… 
 

05.12.2017: Sint en Piet op bezoek. 

   We kijken er al naar uit! 

 

07.12.2017: Voorstelling “Ten Velde” door Bib.        Vanaf 2de graad  

 

16.12.2017 en 

17.12.2017: Truffelverkoop t.v.v. de sneeuwschool     6de leerjaar 

 

18.12.2017: Oudercontacten lagere school 

   Verdere info volgt via de klasleerkracht. 

 

19.12.2017: Megaspelenpaleis          2de leerjaar 

 

19.12.2017: Ars Valendi voormiddag            6de leerjaar  

   Voorbereiding sneeuwschool te Arzl 

 

19.12.2017: Kijkdag 1ste  kleuterklas = speeluurtje van 16 u – 17 u 

   voor de kleuters die na de kerstvakantie instappen 

 

20.12.2017: Oudercontacten lagere school 

   Verdere info volgt via de klasleerkracht. 

 

21.12.2017: Ars Valendi voormiddag           6de leerjaar 

 
21.12.2017: Grootouderfeest               kleuterschool 
 Alle grootouders kregen hiervoor een uitnodiging. 
 
22.12.2017: Kerstviering in de kerk om 9 uur   Lagere school 
 Iedereen van harte welkom! 
 

25.12.2017: Begin kerstvakantie 

 

07.01.2018: Einde kerstvakantie 

 



Kriebelteam 

 

Op 14 november hebben we te Bergom een infoavond gegeven over die 

lastige kriebelbeestjes nl. “luizen”. 

In totaal waren we met 13 mensen, Bergom én Varenwinkel. 

7 ouders hadden zich opgegeven om later eventueel aan te sluiten bij 

een “kriebelteam”, maar konden die avond zelf niet aanwezig zijn. 

Heel wat nuttige en zinvolle informatie werd gegeven door onze CLB 

verpleegkundige Ingrid.  

 

Ook de werking van een kriebelteam werd verduidelijkt. 

We trachten nu alle geïnteresseerden bijeen te brengen en willen dit 

schooljaar nog van start gaan met een kriebelteam. 

Een kriebelteam dat onder leiding zal staan van de directeur en mee 

ondersteund wordt door het CLB. 

Meer hierover lezen jullie binnenkort via een brief die we met jullie kind 

zullen meegeven! 

 

Wij hopen uiteraard op een vlotte samenwerking van alle ouders om die 

kriebelbeestjes “klein” te krijgen.  

 

 

Bezorg ons je mailadres !  

Vanaf nu ontvangen alle mensen die ons hun mailadres hebben gegeven 

een mailtje, wanneer het infokrantje op onze website staat. Via een link 

in deze mail komen ze rechtstreeks bij het infokrantje terecht. 

Handig voor die ouders die vergeten regelmatig een kijkje te nemen op 

onze website. 

Je mailadres bezorg je ons op basisschool.bergom@telenet.be 

of   info@schoolbergom.be    

 

Met uw kind werd meegegeven… 

 

 Uitnodiging voor het grootouderfeest in de kleuterschool 

 Flyer truffelverkoop 
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