
               

 

 

 

 

 Mededelingen maart 2022 

 

 
 

 

  



Agenda 

07.03.2022: Medisch Schooltoezicht  (deel 1)  voormiddag  1ste kleuterklas 

08.03.2022: Medisch Schooltoezicht  (deel 2)  voormiddag  1ste kleuterklas 
De kleutertjes worden samen met de ouders uitgenodigd op het CLB te Herentals voor een medisch 

onderzoek. De ouders kregen hiervoor al een uitnodiging. 

08.03.2022: Kamishibai: verteltheater  voormiddag   3de kleuterklas 

Deze voorstelling wordt door de bib van Herselt georganiseerd en gaat door op school. 

08.03.2022: Bibster- spel         5de en 6de leerjaar 

In de voormiddag gaan de leerlingen van het 6de naar de bib om daar een ‘bib-zoektocht’ te spelen. In 

de namiddag is het de beurt aan de 5de klassers. 

11.03.2022: Bednet: Pyjamadag    kleuterschool en lagere school 
Vandaag mogen alle kinderen die dat willen in pyjama naar school komen. We willen met deze actie alle 

kindjes die langdurig ziek zijn en niet naar school kunnen komen een hart onder de riem te steken.  

12.03.2022: Eetdag    →     19.03.2022: Drive-in !  
Zoals eerder vermeld zal onze jaarlijkse eetdag niet doorgaan. Daarom organiseren we ook nu weer een 

alternatief: een Drive-in. Meer informatie hierover lees  je verderop in deze mededelingen. 

15.03.2022:  Bibbezoek Herselt        lagere school 

16.03.2022: Eerste zwembeurt 1ste en 2de leerjaar    

De kinderen van het 1ste en het 2de gaan vandaag voor de eerste keer zwemmen. Meer info hierover 

volgt via een briefje van de klasjuf. 

17.03.2022: Medisch Schooltoezicht CLB Herentals   6de leerjaar 
Meer info hierover kreeg u reeds via de brief van het CLB. Het onderzoek gaat door op het CLB 
te Herentals en duurt de ganse dag. Alle kinderen blijven die dag dus ineten. 
 

17.03.2022: Theatervoorstelling te Herselt: namiddag   2de- 3de – 4de leerjaar 
De theatervoorstelling wordt georganiseerd door de bib en gaat door in de Mixx. 
 

19.03.2022: Drive-in         
Meer info verderop in deze mededelingen. 
Inschrijven kan nog tot en met donderdag 10 maart! 

 



21.03.2022: IJspretjes   voormiddag     3de kleuterklas 
De kleutertjes van de 3de kleuterklas gaan ook een voormiddag winterpret beleven. Ze gaan samen 
met de juf schaatsen naar Herentals. Ook hen wensen we veel plezier! Meer info krijgt u nog via de 
juf. 
 
22.03.2022: Theater in de Werft voormiddag    5de en 6de leerjaar 
 
22.03.2022: Oudercontact kleuterschool     alle kleuterklassen 
De ouders van de kleutertjes krijgen voor dit oudercontact nog een uitnodiging via de juf. 
 
23.03.2022: Voetbal: 4 x 4 KWB-terrein Bergom  3de- 4de- 5de- 6de leerjaar 
Deze sportactiviteit gaat door in de namiddag. Inschrijven hiervoor kan via het briefje dat juf Margot 
aan de kinderen meegeeft. 

24.03.2022: Uitstap Hasselt: natuurgebied te Kiewit   4de leerjaar 

De kinderen van het 4de gaan samen met hun juf op leeruitstap naar het Kiewitdomein (Hasselt). Ze 

gaan er een hele dag activiteiten rond ‘vogels’ doen. Dit wordt ongetwijfeld een leerrijke ervaring! 

25.03.2022: Luuk Sport: MOEV sportactiviteit voormiddag  6de leerjaar 

28-29-30.03.2022: Oudercontacten lagere school 

U krijgt nog een uitnodiging via de klasleerkracht. Omdat we het zekere voor het onzekere willen 

nemen, plannen we deze oudercontacten terug online in. Indien dit voor u een probleem zou zijn, 

kunt u uiteraard hierover contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken. 

29.03.2022: Megaspelenpaleis: MOEV sportactiviteit  voormiddag 2de leerjaar 

29.03.2022: Infosessie Secundair onderwijs SILA    6de leerjaar 

De directie van SILA komt in de klas uitleg geven aan de kinderen van het 6de leerjaar over de 

werking van de secundaire school (Middenschool). 

30.03.2022: Schoolfotograaf:      kleuterschool en lagere school 

De schoolfotograaf komt vandaag langs op school en zal met strikte naleving van de 

veiligheidsvoorschriften de foto’s nemen. 

Opgelet: de zwemlessen voor het eerste en tweede leerjaar vallen daardoor vandaag weg. Ze worden 

verschoven naar een latere datum. 

 

 

 



Noteer alvast in je agenda: 

Tweede textielophaling op 23.04.2022! 

Meer info in de flyer verderop deze mededelingen. 

 

 

 

Informatie 
Update corona-maatregelen: nog steeds code oranje 

 

Tenzij er tijdens de krokusvakantie andere richtlijnen komen, starten we op 7 

maart terug in code oranje. Die richtlijnen kreeg u reeds in een vorige mail en 

zijn ook terug te vinden op onze website www.schoolbergom.be. 

 

 

 

 

Eetdag wordt weer Drive-in! 

Opnieuw is het organisatorisch niet mogelijk om onze traditionele jaarlijkse eetdag 

te organiseren. 

Na het succes van vorig jaar, willen we jullie toch weer een waardig alternatief 

aanbieden: een drive-in. 

Je kan op zaterdag 19 maart langskomen in de lagere school om je bestelling te 

komen ophalen. We bieden jullie versgemaakte soep (per liter), vidé of stoofvlees 

(per kg of halve kg) en spaghettisaus (met vlees en vegetarisch) aan, alles 

voorverpakt en vers bereid. Zo kan je dit thuis opwarmen en genieten van een 

heerlijke maaltijd of invriezen voor later!  

Je rijdt met de auto via de schoolpoort over de speelplaats en aan de eetzaal 

wachten de juffen en meesters je op om je  bestelling te overhandigen. Je hoeft dus 

zelf niet uit je auto te komen: een echte corona-proof Drive-in! 

Alvast bedankt voor jullie steun! 

http://www.schoolbergom.be/


Jullie kregen reeds de inschrijvingsformulieren via mail en een flyer. 

Inschrijven kan nog t.e.m. donderdag 10 maart. 

 

 
 

 

 



Tweede textielophaling oudercomité Bergom 

Hou je kledij en textiel alvast opzij, want op zaterdag 23 april organiseert ons 

oudercomité terug een textielinzameling. 

 

 

 

 



Bednet Pyjamadag: vrijdag 11 maart 2022  

  

Op de Nationale Pyjamadag steken we alle zieke leerlingen een hart onder de 

riem door in pyjama naar school te komen. Dankzij Bednet blijven zieke 

leerlingen mee met de les en al de rest. De kinderen en de leerkrachten staan 

die dag ook even stil bij het wat en waarom van Pyjamadag en Bednet. 

Wil je zelf meer lezen over Bednet en hun initiatieven? 

Surf dan even naar hun website: https://www.bednet.be/ 

 

Helm op fluo top 

De actie Helm Op Fluo Top stopt normaal gezien aan de 
krokusvakantie. Omdat er door Corona veel kinderen 
afwezig zijn geweest, willen we hen toch nog de kans geven 
om hun stickerkaart vol te sparen. Daarom wordt de actie 
met 4 weken verlengd tot aan de paasvakantie. 
 
Uiteraard blijven wij iedereen graag aanmoedigen om elke dag een fietshelm en 

fluokledij te dragen! Ook bij mooi weer verhoogt een fluovestje de zichtbaarheid. 

 

 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
✓ Leerlingenfacturatie restbedrag provisie 

✓ Flyer Drive in 19 maart 

✓ Info over de Alvermannekesroute en de Volksspelenroute vanuit de 

gemeente Herselt 

 

https://www.bednet.be/

