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Agenda 

02.11.2019  Varenwinkel Beeft 
   De organisatie ligt dit jaar niet in handen van onze school. Iedereen is welkom  
   voor een hapje en drankje op het kerkplein in Varenwinkel. Meer informatie via 
   onderstaande flyer.  

04.11.2019:  Start speculaasverkoop t.v.v. onze sneeuwschool 

04.11.2019:  Medisch schooltoezicht in CLB Herentals   6de leerjaar 
   De leerlingen van de derde graad blijven die dag ineten. Het is mogelijk dat de  
   kinderen later terug zijn op school. Het kan best druk zijn onderweg! 

07.11.2019:  Bibbezoek               lagere school     

11.11.2019:  Wapenstilstand = geen school   

13.11.2019:  MOEV Swimmathon in de namiddag          lagere school
         
14.11.2019:  Theater ‘Viesvuilland’ op school           kleuters en eerste graad          

19.11.2019: Kennismaking kinderen en begeleiders (Bergom, Varenwinkel en 
Veerle) n.a.v. sneeuwschool te Arzl                   derde graad  
De leerlingen van de derde graad blijven die dag ineten.  

20.11.2019: Grootouderfeest in bovenzaal te Bergom        9.30 uur 
De uitnodiging werd reeds meegegeven met je zoon/dochter.  

20.11.2019: Geen zwembeurt voor derde graad o.w.v. het grootouderfeest 

20.11.2019:  MOEV Unihockey in de namiddag         tweede graad 

25.11.2019:  Oudercontacten kleuterschool  

26.11.2019:  Project techniek met bezoek aan secundaire school        derde graad 
   De leerlingen van de derde graad blijven die dag ineten. 

27.11.2019:  Eerste zwembeurt              tweede graad 

01.12.2019: Afhalen van bestelde ontbijtkorven in de eetzaal          8 uur – 10 uur 
Het bestelbriefje volgt later. Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot 13 
november. 
 

 



 

Informatie 
 

 Varenwinkel beeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ontbijt 

School Varenwinkel biedt naar jaarlijkse gewoonte weer goed gevulde ontbijtkorven 

aan. De opbrengst gaat dit schooljaar naar de aankoop van een nieuw speeltuig. Wij 

hopen alvast op uw steun zodat we voor u weer veel ontbijtkorven mogen 

klaarmaken! Bestellen kan tot 13 november via de school of ’t Varenwinkeltje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Leerkrachten 

We hebben deze week bevestigd gekregen dat juf Ilse terug zal starten na de 

herfstvakantie. D.w.z. dat we juf Valérie zullen moeten missen. Zij zal na de 

herfstvakantie starten in een collega-school. 

Misschien hebben jullie op donderdag en vrijdag ook juf Evy  gezien ?                                                                          

Juf  Evy Boven (kleuterleidster) is tewerkgesteld vanuit het lerarenplatform in onze 

scholengemeenschap. Zolang zij geen  “vervanging” moet doen in een andere school, 

kan zij in onze school (Bergom-Varenwinkel) de kleuters helpen en de collega’s 

ondersteunen in hun pedagogische en didactische opdrachten. 

 

 

 Nieuwe afspraak: We verwelkomen de kinderen op de speelplaats  

Er gebeuren ’s ochtends wel eens ongelukjes 

op de speelplaats waarbij de aanwezigheid van 

een leerkracht noodzakelijk is. Na de 

herfstvakantie zullen de leerkrachten ’s 

ochtends niet meer aan de schoolpoort staan 

maar verwelkomen we alle kinderen graag op 

de speelplaats. Mogen we daarom vragen om 

steeds de poort te sluiten bij het binnenkomen 

en verlaten van de speelplaats? 

 

 

 Foutje op de schoolkalender 

Na het drukken van de schoolkalender hebben we helaas nog een foutje ontdekt. Voor 

alle duidelijkheid: het schoolfeest in Varenwinkel is op zaterdag 16 mei 2020. Het 

schoolfeest van onze hoofdschool Bergom is op zondag 7 juni 2020. 

Opgelet! Net zoals vorig schooljaar gaat het schoolfeest in Varenwinkel dus weer door 

op een zaterdag. 

 

 

 



 

 Helm Op Fluo Top 

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee alle 

Vlaamse basisscholen het dragen van een fietshelm en 

fluokledij op een leuke en eenvoudige manier kunnen 

aanmoedigen. Door fluo en/of een helm te dragen op weg 

naar school, verzamelen de leerlingen stickers en kunnen ze 

sparen voor leuke beloningen en prijzen.  
 

De campagne loopt tussen de herfst- en krokusvakantie 2019-

2020. We nemen met onze school ook deel aan deze actie 

vanaf 4 november. Meer info vind je op de flyer die we 

meegeven met je kind.  

 

 

 Kiwi-actie 

Verzamel zo veel mogelijk Zespri-kiwistickertjes en breng deze in november mee naar 

school! Al deze stickertjes worden verzameld op een kiwi-poster. Als onze poster 

helemaal vol is, krijgen we ballen om mee te sporten en te spelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 Rollend materiaal op woensdag 

Tussen de herfst- en de krokusvakantie -vanaf 4 november tot 21 februari- spelen we 

even niet meer met rollend materiaal op de speelplaats. Na de winterstop wordt er via 

het infokrantje gecommuniceerd dat het rollend materiaal weer meegebracht kan 

worden.  

 

 



 

 

Wordt/werd er iets meegegeven met je kind? 
 

 Bestelbriefje ontbijtkorven 

 Bestelbriefje speculaas t.v.v. sneeuwschool 

 Infobrochure ‘Helm Op Fluo Top’ 

 Bestelbriefje nieuwjaarsbrieven 

 Uitnodiging grootouderfeest 

 Facturatie september/oktober 


