
  

 

 

  

 

 
 

 

  



Agenda 

01.05.2022: Dag van de arbeid  

03.05.2022: Studiereis Brussel       5de en 6de leerjaar  

Vandaag trekken onze leerlingen van het 5de en 6de voor een dagje naar onze hoofdstad. Meer 

praktische info krijgt u nog via de klasleerkracht. 

 

04.05.2022: Pedagogische studiedag = geen school voor onze kinderen vandaag. 
 
06.05.2022: Sportdag Kleuterschool:       gaat door op school 
Vandaag doen de kleutertjes en de juffen hun sportiefste outfit aan en gaan ze een ganse dag lekker 
sporten! Meer info volgt nog via de kleuterweetjes. 

      
09.05.2022: Schoolreis dierenpark Pakawi     kleuterschool 
De kleutertjes gaan vandaag op uitstap naar de dieren. Meer info hierover volgt via de kleuterjuffen. 
 
10.05.2022: Bibbezoek Herselt   voormiddag    lagere school 

11.05.2022: MOEV - Buitenpretjes  te Hulshout namiddag  1ste en 2de leerjaar 

Meer info en mogelijkheid tot inschrijving volgt via een briefje van juf Margot 

12.05.2022: Medisch schooltoezicht CLB (selectieve onderzoeken) namiddag   

De ouders van de kinderen die worden onderzocht kregen of krijgen hierover een brief van het CLB. Het 

onderzoek gaat door op school. 

13.05.2022: Bezoek aan de Middenschool SILA Westerlo  voormiddag 6de leerjaar 

De leerlingen van het 6de leerjaar rijden met de fiets naar Westerlo. 

18.05.2022: Fietsexamen        6de leerjaar 

In samenwerking met de lokale politie Zuiderkempen leggen de leerlingen van het 6de leerjaar vandaag 

een fietsproef af door ons dorp. Best vooraf de fiets van je kind nog eens grondig nakijken… 

20.05.2022: Fietsproeven en levend verkeerspark    4de en 5de leerjaar 

De leerlingen van het 4de en 5de komen vandaag met de fiets naar school. Ze leggen op school 
fietsproeven af. De 5deklassers maken ook nog een fietstocht door ons dorp onder leiding van 
de wijkagent. 
 

20.05.2022: IDP-proeven te Westerlo  voormiddag    4de leerjaar 



Het vierde leerjaar neemt jaarlijks deel aan de IDP-proeven. Hiervoor maken we gebruik van de 
computerklas van de Middenschool SILA te Westerlo. De verplaatsing gebeurt met de 
schoolbus. 

26.05.2022: O.H.Hemelvaart   geen school vandaag 
26.05.2022: Eerste Communie  09.30 u.  kerk Bergom 
Een feestelijke dag waar onze kinderen van het 2de leerjaar samen met hun ouders al lang naar 
hebben uitgekeken! We wensen hen alvast een dikke proficiat! 
 

27.05.2022: Brugdag O.H.Hemelvaart  geen school vandaag 
 

Noteer alvast in je agenda: 
 

zondag 12 juni:   Schoolfeest Bergom 
 

Informatie 

Schoolfoto’s niet vergeten!? 

Beste ouders, 

 

Ondertussen zijn we zowat halfweg de online besteltermijn voor de schoolfoto’s van dit 

schooljaar (afsluitdatum:  05/05/2022) 

Daarom nog even deze herinnering, mochten jullie dit uit het oog verloren zijn. 

 

www.vdeonline.com  

 

Zorg dat je de juiste bestelcode bij de hand hebt. Je hebt deze vorige week ontvangen via je 

kind(eren).  Indien je deze code kwijt bent, vraag je deze opnieuw aan via de klasleerkracht. 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
✓ Info in zomerbrochure van de gemeente Herselt. Inschrijvingen kunnen 

vanaf 2 mei. (zie bijlage bij deze mededelingen) 
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