
 

 
 



Agenda 

01.05.2022: Dag van de arbeid  

02.05.2022: Oudercontact       kleuterschool 
Meer info werd bezorgd via de klasleerkracht.  

03.05.2022: Studiereis Brussel                     3de graad 
Vandaag trekken onze leerlingen van de 3de graad voor een dagje naar onze hoofdstad. Meer 

praktische info werd meegegeven via de klasleerkracht. 

 

04.05.2022: Pedagogische studiedag = geen school voor onze kinderen vandaag. 
 
06.05.2022: Sportdag Kleuterschool:       kleuterschool 
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. 

11.05.2022: MOEV - Buitenpretjes  te Hulshout namiddag              1ste graad 

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

14.05.2022: Schoolfeest 

We nodigen jullie graag uit op ons schoolfeest!  

16.05.2022: Fietsproeven         2de graad 

De leerlingen van de 2de graad komen met de fiets naar school. Ze leggen op school fietsproeven af.  

17.05.2022: Fietsexamen        3de graad 

In samenwerking met de lokale politie Zuiderkempen leggen de leerlingen van de 3de graad vandaag 

een fietsproef af door ons dorp. We dragen een fluohesje en zorgen voor een fietshelm. Best vooraf de 

fiets van je kind nog eens grondig nakijken… 

 

19.05.2022: Bibbezoek in Herselt                                 lagere school 
 

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 
 
31.05.2022: Technieknamiddag in de middelbare school                           3de graad  
De kinderen van de 3de graad blijven vandaag ineten.  
 
 
 

Informatie 
Schoolfeest  

Eindelijk! Na twee jaar wachten krijgen we eindelijk groen licht om opnieuw een 
spetterend schoolfeest te organiseren! 

We verwelkomen iedereen graag in ons 'circus' op zaterdag 14 mei. 
 

We bieden jullie: 

• Een gezellig zomerterras 

• Een spelenmarkt voor kinderen 

• Een tombola met knappe prijzen 
• Supercoole optredens vanaf 14 uur 
• Een verrukkelijke barbecue tussen 12 uur en 14 uur en tussen 16.30 uur 

en 18 uur 

In bijlage vinden jullie een flyer waarop alle verdere info staat. 

Opgelet! De inschrijvingen voor de barbecue gebeuren ook dit keer 
online. Bestellen kan via de volgende link:  
https://crone.be/barbecueschoolvarenwinkel  
 
Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail met de betaalgegevens. Gelieve de 
betaling zo snel mogelijk in orde te brengen. 
Inschrijven kan van maandag 25 april 2022 tot en met woensdag 4  mei 
2022. Nadien worden de inschrijvingen afgesloten en is het niet meer mogelijk 
om te bestellen. 
 

Hopelijk zien we jullie daar! 
 

https://crone.be/barbecueschoolvarenwinkel


 

 

Rollend materiaal 

Nu het weer opnieuw een beetje beter is en om wat variatie te brengen in de 

activiteiten op de speelplaats, lassen we graag terug elke woensdag  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? 

✓ Info in zomerbrochure van de gemeente Herselt. Inschrijvingen kunnen 
vanaf 2 mei. (zie bijlage bij dit infokrantje) 

 

 


