
 
 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda… 
 

25.12.2017: Begin kerstvakantie 

07.01.2018: Einde kerstvakantie 

10.01.2018: Vertrek   sneeuwschool naar Arzl  6de leerjaar 

- Wij verzamelen ’s morgens allemaal om 6 uur. 

- Alle ouders van onze school kunnen het dagverloop in Oostenrijk volgen 

via radio WFM – Heultje (105.4) 

- Via onze website www.schoolbergom.be zullen er ook foto’s  

te zien zijn. 

 

10.01.2018: Zwemmen uitzonderlijk voor  4de leerjaar 

 

14.01.2018: Afscheidsviering “zusters van Bergom” om 9.15 uur 

Bergom neemt binnenkort afscheid van een stukje geschiedenis en ja… 

zelfs lokale cultuur.  

“De zusters van Opwijk” verlaten onze gemeenschap en keren terug naar 

hun oorsprong, zijnde  Opwijk. 

Het is dankzij de zusters en de congregatie van Opwijk dat er in Bergom 

onderwijs gestart werd. Toen nog uit noodzaak en met het doel om “alle” 

kinderen gelijke kansen te geven.  

Daarom wordt er vanuit onze parochie een afscheidsviering gepland op 

zondag 14 januari 2018 om 9.15 uur in de kerk van Bergom. 

Ook al heeft de jongere generatie kinderen en ouders de zusters 

misschien niet zo goed gekend, toch zou het een mooi teken van 

dankbaarheid zijn, mochten er vanuit onze school, kinderen, ouders en 

personeel  aanwezig kunnen zijn op deze viering. 

U bent allen van harte welkom!   

 

 

http://www.schoolbergom.be/


 

15.01.2018: flyers “ontbijt” (04.02.2018) worden meegegeven 

 

16.01.2018: Theater       3de  + 4de leerjaar 

   Wij blijven die dag ineten. 

17.01.2018: geen zwemmen  voor 4de leerjaar !  

18.01.2018: Thuiskomst Arzl      6de leerjaar 

22.01.2018: Theater      5de en 6de leerjaar  

   Wij blijven die dag ineten. 

23.01.2018: Bezoek SIBA Aarschot    6de leerjaar  

   Wij blijven die dag ineten.  

24.01.2018: trefbaltornooi (namiddag)   3de en 4de leerjaar 

29.01.2018: leeruitstap gemeentehuis   2de en 3de kleuterklas  

 

Herinnering:    

04.02.2018:  Ontbijt ! 

Vergeet niet vooraf in te schrijven !! 

 

 

Met uw kind werd meegegeven… 

 Folders gemeente Herselt 

 … 

 

 

 

 



 

 

Onze school antwoordt … 
 

 Afwezigheid meester Luc 

Meester Luc is wegens ziekte afwezig vanaf dinsdag 19 

december. Meester Johan zal hem zolang vervangen. 

 

 Wijzigingen tijdens onze sneeuwschool te Arzl. 

 

Onze 6de-klassers gaan een prachtig avontuur tegemoet. 

Van woensdag 10 tot vrijdag 19 januari zijn zij afwezig, 

samen met meester Wim, juf Margot en juf Liesbeth. 

Hierdoor wijzigen heel wat lessen en verschuiven 

leerkrachten hun opdracht. 

 

Zo zal meester Jo alle lessen bewegingsopvoeding geven 

in kleuter- en lagere school. Gelieve rekening te houden 

dat deze lessen op andere dagen zullen gegeven worden.  

Juf Annelies Broos ( Varenwinkel) zal alle zwemlessen op 

woensdag geven.  

Juf Marian vervangt juf Liesbeth de ganse periode in de 

2de kleuterklas.  

Dit noemen ze “flexibiliteit” ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE WENSEN JULLIE 

Een jaar zonder zorgen tegemoet 

Met vriendschap in overvloed 

En elke dag een dosis geluk 

Zo kan het nieuwe jaar al niet meer stuk. 

Een gelukkig en gezond 2018! 

 

VOORLEESKWARTIERTJE IN DE BIB VAN HERSELT… 

WOENSDAG van 14 tot 15 uur (met knutselmoment!) 

10 januari – ‘ Winter’ 

7 februari – ‘Verliefd…’ 

14 maart – ‘Heksen’ 

4 april – ‘Pasen’ 

9 mei – ‘Familie’ 

13 juni – ‘Vakantie’ 
 

Kom gerust langs … inschrijven is NIET nodig! 

VAN 5 TOT 7 

JAAR 
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