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Agenda 

02.10.2020:  Facultatieve verlofdag = geen school 

05.10.2020:  Theater in CC ’t Schaliken (NM) 
De kinderen van de tweede graad blijven die dag ineten! 

05.10.2020:   Dag van de leerkracht  

08.10.2020: Schoolraad te Varenwinkel om 20 uur 
Agendapunten vanuit de ouderkring kunnen doorgegeven worden aan onze afgevaardigden  

Jan Schepers en/of Martine Mans. 

09.10.2020: Theater in Torenkelder Bergom (VM)    1ste graad 

11.10.2020: Start ‘Week van het bos’ 

 

20.10.2020: Theater in CC ’t Gasthuis (VM)     3de graad 

21.10.2020: Pedagogische studiedag = geen school 

23.10.2020: Dag van de jeugdbeweging 

 



 

 

24.10.2020: Vormsel te Herselt om 11 uur 
Helaas moeten we, omwille van de coronamaatregelen, het aantal aanwezige personen beperken tot ouders, 

broers en zussen. Familieleden, klasgenoten, vrienden, parochianen,… kunnen we buiten onze wil om niet 

uitnodigen. De ouders van de vormelingen ontvingen reeds een brief met informatie. Ondanks dat deze viering 

er anders zal uitzien, hopen wij dat het een onvergetelijke dag zal worden voor de vormelingen! 

27.10.2020: Speluurtje voor nieuwe instappers van 16 uur tot 17 uur 
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 

29.10.2020:  Medisch schooltoezicht met vaccinatie (NM)  5de leerjaar  
Was oorspronkelijk voorzien op 5 oktober 2020! 

31.10.2020:  Begin herfstvakantie 

08.11.2020:  Einde herfstvakantie 

 

Wijzigingen door de corona-epidemie! 

 Varenwinkel beeft en trick-or-treat: Geannuleerd omwille van corona. 

 December 2020: Verkoop kerstkaarten t.v.v. onze school 
Meer informatie volgt nog via het infokrantje. 

 29.11.2020  24.01.2021: Ontbijtkorven 
De ontbijtkorven worden verplaatst naar zondag 24 januari 2021. 

 23.01.2021  13.03.2021: Afhaal(eet)dag 
De eetdag zal dit schooljaar niet doorgaan in zaal Den Abt. We kiezen voor het 
veiligere alternatief: afhaal(eet)dag. Deze gaat door op zaterdag 13 maart 2021. 

 29.05.2021: Schoolfeest  
We gaan er van uit dat deze activiteit kan doorgaan, tenzij de coronacrisis hier 
weer een stokje voor steekt. We houden jullie op de hoogte via het infokrantje. 
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Informatie 
 

Coronamaatregelen 

 

B E D A N K T . . ! 

Wij willen langs deze weg alle ouders en grootouders bedanken voor het naleven van 

de (veiligheids)voorschriften m.b.t. het brengen en afhalen van hun kinderen. Het is 

een blijvende inspanning en vereist blijvende aandacht, maar het is zo belangrijk om 

het voor iedereen veilig te houden. Dank je wel!  

 

Ook krijgen we regelmatig de vraag: ‘Wanneer mag ik mijn kind naar school sturen en 

wanneer moet ik het thuishouden?’ Ook voor ons is dit moeilijk in te schatten. Daarom 

raden we steeds aan: bij twijfel, raadpleeg dan je huisarts. 
 

 

 

 

BEBAT: inzamelen batterijen  

 

Wij doen al een aantal jaren mee om oude batterijen op school in te zamelen. 

Enerzijds kadert dit in de ontwikkeling van de kinderen tot milieubewuste burgers, 

anderzijds kunnen we er als school ook nog iets mee winnen!  

Voor de gespaarde batterijen krijgen we als school ‘punten’. Die punten kunnen we 

inruilen voor bv. leuk en duurzaam spelmateriaal voor op de speelplaats of in de 

turnzaal. Tot eind oktober geeft Bebat dubbele punten. Daarom een oproep: als je nog 

oude batterijen hebt liggen, geef ze dan liefst voor het einde van de maand mee met 

je kind. We worden er allemaal beter van. 

 

Meer informatie vind je op www.bebat.be 

 

 

Schoolkalender 

  

Binnenkort is hij er weer: onze jaarlijkse schoolkalender! Een handige en mooie 

kalender die we vrijblijvend te koop aanbieden. Bestellen kan via het briefje dat uw 

kind samen met de kalender meekrijgt. 

 

http://www.bebat.be/


Werd er iets meegegeven met je kind? 
 

 Herfstbrochure gemeente Herselt 


