
 

 

  Infokrantje maart 2021 

 

 
 



Agenda 

 

02.03.2021: Digitale infosessie voor de kinderen van de derde graad (namiddag) 

De kinderen van de derde graad krijgen online een infosessie, gegeven door de directie 

van een middelbare school. Ze krijgen ook de kans om vragen te stellen. Misschien dat 

er later op het schooljaar nog een fysiek bezoek volgt aan een middelbare school. 

08.03.2021: Pedagogische studiedag = Geen school deze dag!      

11.03.2021: Vergadering oudercomité om 20 uur (digitaal) 

11.03.2021: Ijspretjes te Herentals               3de kleuterklas 

12.03.2021: Nationale pyjamadag van Bednet 

We komen deze dag in pyjama naar school.  

 
17.03.2021: Eerste zwembeurt            1ste graad 
Vanaf nu gaan we wekelijks zwemmen in Hulshout! Zorg dat je kind een zwembroek of 
badpak, badmuts, een grote en een kleine handdoek bij heeft.  
 
18.03.2021: Bibbezoek               lagere school 
 
24.03.2021: Voetbal 4x4 (NM)         2de en  3de graad 
 
25.03.2021: Digitale infosessie voor de kinderen van de derde graad (namiddag) 

De kinderen van de derde graad krijgen online een infosessie, gegeven door de directie 

van een middelbare school. Ze krijgen ook de kans om vragen te stellen. Misschien dat 

er later op het schooljaar nog een fysiek bezoek volgt aan een middelbare school. 

29.03.2021: Mega spelenpaleis in de Mixx (VM)           1ste graad 
 
30.03.2021: Speluurtje voor nieuwe instappers 

Het speluurtje gaat o.w.v. de coronamaatregelen niet door. Indien u als ouder 

interesse hebt in een eerste kennismaking met onze school, kan u een mailtje sturen 

naar de klasjuf. Zij zal dan met u contact opnemen om een persoonlijke afspraak te 

maken. U mailt dus best naar: kleuters1varenwinkel@hotmail.com 

31.03.2021: Schoolfotograaf  
De kinderen van de eerste graad zullen vandaag uitzonderlijk niet gaan zwemmen 
maar krijgen tijdens één van de volgende zwembeurten de kans om wat langer te 
zwemmen.   
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Informatie 
Update corona-maatregelen: code oranje 

De school is na de krokusvakantie ongewijzigd terug gestart in code oranje. U kreeg eerder 

al via mail en/of de website van onze school informatie over wat deze code voor ons als 

school inhoudt. Indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we u daar uiteraard zo snel 

mogelijk over informeren.  

Voorlopig houden we ons ook aan de richtlijnen om de kinderen in de klas, de schoolbus en 

de refter (indien die wordt gebruikt) vaste plaatsen te geven. 

Wat betreft ‘ééndaagse uitstappen’ zijn de laatste richtlijnen wat onduidelijk. Ze zouden 

enkel met de klasbubbel terug mogen vanaf 15 maart, maar je mag niet in contact komen 

met ‘andere mensen’. Dit beperkt natuurlijk de mogelijkheden. We willen hier als school 

voor de komende periode de veiligste weg kiezen en op zeker spelen: de uitstappen en 

buitenschoolse activiteiten worden dus nog steeds opgeschort. De roodgekleurde geplande 

activiteiten en uitstappen in bovenstaand overzicht gaan dan ook NIET door. 

 

 

Enquête voor ouders 

Omdat we de ouders van onze leerlingen beschouwen als ‘partners’ in het hele 

schoolgebeuren, vinden we hun mening ook belangrijk. Daarom willen we via een 

online bevraging u graag de kans geven om over een aantal belangrijke zaken over ons 

schoolleven uw mening te geven. Het is reeds de 6de keer dat deze ‘enquête voor 

ouders’ door onze school wordt georganiseerd. 

 

De enquête kan u volledig anoniem invullen via een link die zal worden doorgestuurd 

op maandag 1 maart via een mail van de klasleerkracht. Gelieve de enquête in te vullen 

en door te sturen voor woensdag 10 maart. 

 

Na de verwerking van de resultaten, krijgt u daarover later (voor het einde van dit 

schooljaar) een overzicht. 

Indien u vragen hebt over of hulp nodig hebt bij het invullen van deze enquête, aarzel 

dan niet om ons hierover te contacteren. 

We willen jullie alvast bedanken voor jullie inbreng. 

 

 



 

Nieuwe Schoolraad vanaf 1 april 2021 

Op 31 maart 2021 loopt het 4-jarig mandaat van onze schoolraad af. De schoolraad is 

een officieel orgaan waarin verschillende geledingen vertegenwoordigd zijn en waarin 

een 3-tal keer per schooljaar informatie over de schoolwerking wordt uitgewisseld en 

besproken. 

Naast het schoolbestuur, de leerkrachten en de plaatselijke gemeenschap, zit er ook 

een afvaardiging van de ouders in de schoolraad: twee ouders voor Bergom en één 

voor Varenwinkel. Deze ouders worden vanuit het oudercomité voorgedragen of 

verkozen. Op dit moment is dat voor Varenwinkel Jan Schepers.  

Indien er echter nog kandidaten zouden zijn, kunnen die zich melden aan de 

schooldirectie (info@schoolbergom.be) en/of aan het oudercomité (Jan Schepers). Zij 

moeten dan ook lid worden van het oudercomité, omdat de vertegenwoordiging in de 

schoolraad gekoppeld wordt aan die voorwaarde. In dat geval moeten er voor die 

geleding in het oudercomité verkiezingen worden georganiseerd. 

 

 

Iedereen in pyjama op de Nationale Pyjamadag van Bednet! 

Bednet, MNM en Ketnet vieren op vrijdag 12 maart de 

vijfde editie van de Nationale Pyjamadag. Vorig jaar namen 

1400 scholen deel.  

Ook dit jaar is de boodschap eenvoudig: 

Kom in pyjama naar school en steek met je groepsfoto alle 

langdurig en chronisch zieke kinderen een hart onder de 

riem. 

Maar wat doet Bednet eigenlijk? 

Bednet zorgt ervoor dat kinderen die lange tijd of regelmatig niet naar school kunnen 

wegens ziekte, van thuis uit live de les kunnen volgen in hun eigen klas. Zo blijven ze 

mee met de leerstof en blijven ze hun vrienden zien.  

 

Helm op fluo top 

De ‘Helm op fluo top’-actie is afgelopen.   

Uiteraard blijven wij iedereen graag aanmoedigen om elke 

dag een fietshelm en fluokledij te dragen! Ook bij mooi 

weer verhoogt een fluovestje de zichtbaarheid. 
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Rollend materiaal op woensdag: einde ‘winterstop’ 

Om wat variatie te brengen in de activiteiten op de speelplaats, lassen we graag elke 

woensdag opnieuw een “roldag” in. Tijdens de speeltijd krijgen alle kinderen de kans 

om in afgebakende zones per leeftijdsgroep met rollend materiaal aan de slag te gaan. 

Uw kind mag elke woensdag een fiets, step, rolschaatsen… meebrengen. Het 

meebrengen van dit materiaal is op eigen verantwoordelijkheid. Onze school staat niet 

in voor materiaal dat stuk gaat. We houden uiteraard rekening met de 

weersomstandigheden.  

 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 

- Brochure ‘activiteiten paasvakantie’ van gemeente Herselt 
 


