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Agenda 

 

01.09.2021:  Eerste schooldag 

01.09.2021: Infoavond 1ste leerjaar    18.30 u.  

02.09.2021: Infoavond 3de leerjaar    18.30 u.  
 

Infoavond 2de leerjaar    19.00 u.  

06.09.2021: Infoavond 5de leerjaar    19.00 u.  
 
Infoavond 6de leerjaar    19.00 u. 

06.09.2021: Uitstap speeltuin Dennenoord  Kleuterschool 

07.09.2021: Infoavond 4de leerjaar    18.30 u.  

08.09.2021:  Eerste zwembeurt    5de en 6de leerjaar 

11.09.2021:  Vormsel te Bergom     

Het betreft hier een uitgesteld Vormsel van kinderen die vorig schooljaar in het 6de leerjaar zaten. 

 

14.09.2021: infoavond kleuterschool     19.00 u 

 U krijgt nog een uitnodiging met praktische afspraken via de kleuterjuffen.  

14.09.2021: Bibbezoek:  lagere school   voormiddag 

16.09.2021: Theater:  kleuterschool    voormiddag 

De theatervoorstelling gaat door in de bovenzaal te Bergom.  

17.09.2021 STRAPDAG                               Kleuterschool en lagere school 

Op deze jaarlijkse Strap-dag vragen we aan de kinderen om al ‘Stappend of Trappend’ op een 

milieuvriendelijke en veilige manier naar school te komen. Op school zal er die dag ook extra aandacht 

aan besteed worden. Meer praktische info krijgt u via de kleuterweetjes of de klasleerkracht. 



 

18.09.2021: Carwash t.v.v. de Sneeuwschool  6de leerjaar 

Onze zesdeklassers staan weer superenthousiast en gewapend met spons en zeem klaar om jullie 

auto’s een flinke wasbeurt te geven! De opbrengsten van deze carwash helpen om voor hen een 

onvergetelijke sneeuwschoolreis naar Oostenrijk mogelijk te maken. 

Meer info krijgt u nog via een flyer.  

19.09.2021: Eerste Communie  09.30 uur 

Joepie, de kinderen kunnen eindelijk hun communie doen! 

De ouders ontvangen nog een brief met praktische informatie. We hopen dat het een mooie en 

onvergetelijke dag wordt voor alle communicantjes en hun familie! 

20.09.2021:  Start project Bike2School   lagere school 

22.09.2021:  Westelse scholencross    namiddag 

Meer info en mogelijkheid tot inschrijving volgt nog via juf Margot. 

24.09.2021:  Scholencross Herselt te Blauberg  voormiddag  

De kinderen van 5 en 6 rijden met de fiets naar Blauberg. De kinderen van de andere klassen rijden met 
de schoolbus. 

27.09.2021:  Medisch Schooltoezicht CLB:   op school 4de en 5de leerjaar 

Het medisch schooltoezicht voor het 4de leerjaar gaat door in de voormiddag, dat van het 5de (vaccinatie) in 
de namiddag. 
U krijgt nog meer info via brieven van het CLB. 

29.09.2021:  Dag van de Sportclub 

De kinderen mogen vandaag in hun favoriete sportoutfit naar school komen. 

01.10.2021:  Pedagogische studiedag 

Vandaag is het voor de kinderen geen school. 

 

 

 

 



 

Noteer alvast deze data in je agenda: 

01.10.2021:  Pedagogische studiedag = geen school  

12.11.2021:  Facultatieve verlofdag = geen school 

02.12.2021:  Grootouderfeest kleuterschool (onder voorbehoud) 

24.12.2021:  School tot 12.15 u. (kerstavond) 

31.01.2022:  Pedagogische studiedag = geen school  

07.02.2022:  Facultatieve verlofdag = geen school 

12.03.2022:  Eetdag (onder voorbehoud) 

24.04.2022:  Vormsel: kerk Blauberg 09.00 u. 

04.05.2022:  Pedagogische studiedag = geen school 

26.05.2022:  Eerste Communie: kerk Bergom  09.30 u. 

12.06.2022:  Schoolfeest 

 

Informatie 
Coronamaatregelen 

Aan het einde van het vorige schooljaar was het voor niemand duidelijk op 

welke wijze de scholen op 1 september zouden opstarten. 

Pas half augustus kregen we de eerste richtlijnen. We zetten de belangrijkste 

zaken even voor jullie op een rijtje: 

*De kinderen van het 5de en 6de leerjaar zijn niet langer verplicht om een 

mondmasker te dragen op school. 

*We waken over een goede ventilatie van de lokalen. Reeds vorig schooljaar heeft 

onze school CO2-meters aangekocht die ook in de klaslokalen zullen worden 

ingezet. 

*Om de verjaardagen van de kleutertjes te vieren, opteren we er nog altijd voor 

om geen traktaties te laten meebrengen van thuis uit. De kinderen worden op hun 



verjaardag zeker op school gevierd en krijgen een verjaardagsgeschenk. De 

verjaardagskoffer wordt vanaf dit schooljaar terug meegegeven met de kleutertjes. 

*Kook- en proefactiviteiten in de klas, die kaderen binnen een thema of project, 

kunnen terug. 

*Ook mogen de kinderen terug materialen die in de lessen kunnen worden 

gebruikt van thuis meebrengen (bv. knutselmateriaal). 

*Uitstappen, vieringen, sportactiviteiten, … zijn toegelaten, binnen het kader van 

de veiligheidsmaatregelen die gelden in de brede samenleving. De vieringen gaan 

voorlopig nog door zonder de aanwezigheid van ouders en grootouders. Wellicht 

dat dit later in het schooljaar wel kan. 

*De zwemlessen en lessen bewegingsopvoeding kunnen gewoon doorgaan. Indien 

mogelijk wordt er gekozen om buiten te sporten. Een mondmasker dragen tijdens 

het sporten is niet langer verplicht. 

*De lunchpauze wordt op dezelfde manier als eind vorig schooljaar georganiseerd: 

-In Varenwinkel eten de kinderen per klas. 

-In de kleuterschool te Bergom eten de kleuters in de eetzaal en zitten ze per klas. 

-In de lagere school eten er 3 leerjaren in de eetzaal (leerlingen zitten per klas en 

krijgen een vaste plaats). De andere 3 leerjaren eten in de klas. Dit gebeurt in 

beurtrol per week. 

Als het weer het toelaat, kan er ook buiten worden gegeten. 

*In de klas krijgen de kinderen een vaste plaats toegewezen. 

*De speeltijden kunnen gelijktijdig voor alle klasgroepen doorgaan. 

*De aanwezigheid van ouders op school moet nog altijd zoveel mogelijk worden 

beperkt. Daarom blijven de afspraken voor het brengen en het afhalen van de 

kinderen aan de schoolpoort in de lagere school te Bergom en in de school te 

Varenwinkel nog dezelfde als vorig schooljaar. 

In de kleuterschool te Bergom worden de kleutertjes nog zoals vorig schooljaar 

naar school gebracht. Het afhalen van de kleuters kan vanaf 1 september echter 

terug via de garage. Een kleuterjuf zal dan de ouders per klas binnenvragen. We 

rekenen erop dat de ouders hier zelf de afstandsregels in acht nemen. We wijzen 

er ook nog eens op dat er voor volwassenen steeds een mondmaskerplicht geldt op 

school of aan de schoolpoort. 

*Oudercontacten en infoavonden mogen terug fysiek doorgaan, mits het dragen 

van een mondmasker. Bij de gezamenlijke infoavond vragen we de aanwezigheid 

te beperken tot 1 ouder per kind. Indien dit een probleem is, kunt u de leerkracht 

of directie hier best even over aanspreken. Ook aandacht voor ventilatie en 

handhygiëne blijft hier belangrijk. Waar mogelijk kan er alsnog voorgesteld of 

gekozen worden voor een digitaal overleg. Dit wordt steeds vooraf 

gecommuniceerd. 

 



Ondanks de hoge vaccinatiebereidheid, zijn er toch nog redenen tot blijvende 

bezorgdheid en waakzaamheid. De dagelijkse cijfers bevestigen dat Corona 

(nog) niet weg is. Daarom benadrukken we nogmaals dat we samen een 

verantwoordelijkheid moeten blijven dragen in het belang van onze gezondheid 

en die van onze kinderen. 

De maatregelen die hierboven werden opgesomd blijven in principe van kracht 

tot eind september. Dan is er door de overheid een nieuw evaluatiemoment 

gepland. Indien voor die tijd de cijfers plaatselijk negatief evolueren, kunnen er 

bijkomende maatregelen en aanpassingen worden opgelegd. Zoals steeds zult u 

daarover van de school de nodige info ontvangen via de gebruikelijke kanalen. 

We hopen samen op een vlotte start van een hopelijk zorgeloos schooljaar. 

 

Infoavonden 

De infoavonden kunnen doorgaan op de geplande data die reeds vorig 

schooljaar werden meegedeeld. We beperken wel het aantal personen tot 1 

ouder per kind. Het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de 

handen is verplicht.  

 

Bike2School 

In september 2021 lanceert onze gemeente samen met 13 andere Kempense 
gemeenten het project Bike2School. Met dit project wil men duurzame 
verplaatsingen naar school stimuleren, de jaarlijkse CO2 reduceren en de lokale 
economie versterken. Samen wil men zo’n 14.000 leerlingen op een duurzame 
manier naar school laten gaan. 

Lagereschoolkinderen die met de fiets, step of te voet naar school gaan, worden 
beloond. De verplaatsingen worden automatisch geregistreerd via het systeem 
Buck-e. Een sensor op de fiets, op de step of aan de rugzak registreert de 
duurzame verplaatsing die kinderen afleggen. In ruil daarvoor verdienen ze 
digitale munten of bucks die ze kunnen uitgeven bij de handelaars in de 
gemeente. 

Het project start op maandag 20 september. 
De kinderen krijgen begin september een brief mee met inschrijvingsstrook. 

Indien je kind wil en mag deelnemen, mag je die ingevuld terug aan de school 
bezorgen, uiterlijk op donderdag 9 september. 

 

 

 



Drankkaarten 
 

De prijs van onze drankkaarten blijft dezelfde als vorig schooljaar  
nl. 1 kaart (= 10 drankjes) voor 5 euro. 

Om praktische redenen willen we onze ouders vragen om deze drankkaarten 

steeds op maandagvoormiddag (lagere school !) aan te kopen, alsook om uw kind 

gepast geld mee te geven. 

In de kleuterschool blijft deze kaart in de eetzaal. Op de kaart staat de naam en 

de klas van je kleuter. Elke keer dat uw kleuter een drankje neemt, wordt deze 

afgestempeld op datum.  Als de kaart vol is, wordt ze meegegeven naar huis 

zodat u de volgende dag geld kan meegeven voor een nieuwe kaart. 

 

De dranken die aangeboden worden op school, zijn: 

plat water, bruiswater en magere chocomelk. 

Herinnering: De drinkfonteintjes op school mogen wegens de 

coronamaatregelen nog steeds niet worden gebruikt! De kinderen brengen dus 

best van thuis uit water mee in een hervulbare drinkbus. 
 

Bewegingsopvoeding lagere school 
 

Er wordt verwacht dat de kinderen van de lagere school een correct turnpak 

dragen, d.w.z. sportschoenen met kleurvaste zool en sokken, een zwart kort 

broekje en een T-shirt dat via de school kan aangekocht worden.  Deze 

sportkleren blijven op school in de turnzak en worden regelmatig meegegeven 

om te wassen. Gelieve al het sportgerief te tekenen zodat verloren voorwerpen 

snel terug bij de eigenaar kunnen gebracht worden. 

U weet misschien al dat we zo lang mogelijk buiten sporten. Ook als het wat 

kouder wordt, willen we blijven genieten van de gezonde buitenlucht en de 

beschikbare ruimte. Daarom willen we u vragen of u in de turnzak van uw zoon 

of dochter, ook een lange sportbroek en een sportieve trui wil stoppen. Als uw 

kind stevigere sportschoenen heeft om te bewegen op de hardere ondergrond 

buiten, mag je die uiteraard ook meegeven.  Ga hiervoor alstublieft niets nieuws 

kopen, gewone makkelijke kledij die vuil mag worden is voldoende.  

Kinderen dragen op school best gemakkelijke sportieve kleding en stevige 

sportieve schoenen zodat ze tijdens de speeltijden ook volop kunnen bewegen!! 



Zwemmen  

De zwemlessen gaan ook dit schooljaar op woensdag door in Hulshout en 

worden gegeven door juf Margot. 

Wat nemen we mee bij een zwembeurt? 

Zwembroek of badpak – badmuts (niet verplicht maar toch aangeraden) – een 

grote en een kleine handdoek – borstel of kam – tijdens de wintermaanden een 

muts.   

Ook als je zoon of dochter niet mee in het water kan, is een kleine handdoek 

noodzakelijk! 

Alle klassen van de lagere school krijgen nog een overzicht van de zwemdata. 

 

Bewegingsopvoeding kleuters  
 

Dit schooljaar worden de bewegingslessen voor de kleutertjes gegeven door juf 

Jitske op woensdag en vrijdagvoormiddag. 

Kleuters kunnen het best bewegen, klimmen en klauteren in comfortabele 

kledij.  

 Eerste kleuterklas: Bij regenweer turnen we op onze kousen, het zou fijn 

zijn om je kind gemakkelijke schoenen te laten dragen (rits of velcro). 

 Tweede en derde kleuterklas: We dragen turnpantoffels tijdens het 

turnen.  

 

Secretariaat 
 

Naast Sonja zal dit schooljaar Belinda als administratieve medewerker ons team 

komen versterken. 

Voor vragen omtrent facturatie, inschrijvingen, ... kan je steeds bij hen terecht, 

op het nummer 014/ 54 73 93. 
Je kan hen iedere schooldag bereiken tijdens de schooluren: Belinda op 

maandagvoormiddag, Sonja op de andere weekdagen. 

 

Onze schoolkalender 2021-2022 
 

Ook dit schooljaar zullen we u een schoolkalender aanbieden met een overzicht 

van alle reeds geplande activiteiten met de gebruikelijke klasfoto’s van uw 

kinderen. Deze handige kalender mag u uiteraard niet missen en kan u 

binnenkort verwachten. Alle activiteiten zijn ook na te lezen op onze website: 

www.schoolbergom.be   
 

 

http://www.schoolbergom.be/


 

 

Provisie 2021-2022 
 

We vragen bij het begin van het schooljaar om een provisie te betalen op de 

maximumfactuur. Meer informatie over deze facturatie vindt u terug in ons 

schoolreglement.  

Provisie voor elke kleuter:    35 euro  

Provisie voor elke kind in de lagere school:   75 euro 

Indien u deze betaalt vóór 16 september dan kunt u verder intekenen op alle 
volgende vrijblijvende aankopen via onze school ( kalender, abonnementen, 
foto’s ...) 
De storting van deze provisie is geen verplichting maar indien ze niet is gebeurd 

voor de afgesproken datum van 16 september dan zal onze school geen enkel 

vrijblijvend initiatief  ( abonnementen, klasfoto’s, kalender, …) meer meegeven. 

Uitzondering: Ouders die betalingsproblemen hebben en die toch gebruik willen 

maken van deze service van de school, moeten op eigen initiatief contact 

opnemen met de directie. We zullen dan samen verder bekijken wat voor hen 

wél haalbaar is. 

Studietoelage 
 

Sinds twee jaar moet je zelf geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 
Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren 
via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook 

op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@groeipakket.be
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Klimaatschool  (herinnering!) 
 

Als “klimaatschool” willen we onze afvalberg verminderen. 

- Koeken geeft u mee in een koekendoos, boterhammen in een brooddoos * 

- Drinken geeft u best in een drinkbus of thermos mee * 

 (* alles voorzien van een naam!) 

  

Indien uw kind toch nog (zilver)papier en/of brikjes of plastic drinkflesjes 

meebrengt, zullen we de lege verpakking beleefd terug naar huis meegeven. 

Op deze wijze trachten we onze kinderen blijvend bewust te maken van de 

afvalproblematiek. 

 
Mededelingen en communicatie 

 

De maandelijkse mededelingen zullen op onze website verschijnen. 

www.schoolbergom.be   

Zo volgt u het reilen en zeilen op onze school. Ook de vele foto’s van 

verschillende activiteiten publiceren we hier. 

Belangrijke tussentijdse informatie zal, net als het voorbije schooljaar, via de 

klasleerkracht of de directie per mail naar de ouders worden doorgestuurd. 

 
Kleuterweetjes 
 

U kan de wekelijkse kleuterweetjes, net zoals de maandelijkse mededelingen,  

ook op onze schoolsite vinden www.schoolbergom.be  

Er wordt ook één exemplaar uitgehangen aan de ingang van de school. 

 
 

Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn ! 
 

We trachten al langer onze kinderen aan te moedigen om meer fruit te eten. 

Dat is een blijvende inspanning en moet regelmatig nog eens terug in de 

aandacht worden geplaatst. Daarom ijveren we ervoor om minstens elke 

voormiddag een stuk(je) fruit te eten. 

Enkel in de namiddag eten onze kinderen dan eventueel een droge koek. 

Tijdens onze infoavonden willen we hierrond meer uitleg geven. 

 

 

 

http://www.schoolbergom.be/
http://www.schoolbergom.be/


Nog vragen ? 
 

Heb jij bij het begin van dit nieuwe schooljaar nog vragen of bedenkingen? 

Aarzel dan niet om de leerkracht van uw kind of de directie aan te spreken. 

Werd er iets meegegeven met je kind? 
 Voor elke klas van de lagere school een overzicht van de  

zwemdata  (lagere school) 

 Afwezigheidsattesten wegens “ziekte” (lagere school) 

 Brief deelname project Bike2School  (lagere school) 

 Schoolrekening Provisie schooljaar 2021-2022 

Info van de gemeente Herselt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notenleer  

voor kinderen 
Wie:  derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 
Waar en wanneer: 

De lessen starten vanaf 6 september en gaan door aansluitend op de schooluren. 
- Bergom: maandag van 15.20 - 16.50 uur in de refter school Bergom 
- Blauberg: woensdag van 12.15 - 13.45 uur in fanfarelokaal, Blauberg 25 
- Ramsel: donderdag van 15.45 - 17.15 uur in fanfarelokaal, 

Stationsstraat 53  
- Herselt en Varenwinkel: dinsdag van 15.45 - 17.15 uur in VTC de Mixx 

Indien nodig, kan de lesgever voor kinderen van Varenwinkel (max. 4) voor  
vervoer zorgen. 

Prijs:  basis: 38 euro 
  VTP: 19 euro 
Deelnemers: min. 6 per klas 
Inlichtingen: philip.gorts@skynet.be – 0471 48 17 00 

Inschrijven: https://webshop.herselt.be  

 of cultuur@herselt.be – 014 53 90 56 
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