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Agenda 

01.10.2021: Pedagogische studiedag  
De kinderen hebben vandaag geen school.  

02.10.2021: Vormsel te Herselt om 11 uur  

04.10.2021: Rollebolle sportactiviteit       2de en 3de kleuterklas 
Deze sportactiviteit gaat door in de voormiddag in de Mixx te 
Herselt.  

05.10.2021: Dag van de leerkracht 

10.10.2021:  Start week van het bos 

12.10.2021:  Bosuitstap Mie Maan         kleuters 

12.10.2021 Schoolraad te Varenwinkel om 20 uur 
Agendapunten vanuit het oudercomité kunnen doorgegeven 
worden aan onze afgevaardigde: Jan Schepers 

 
22.10.2021:  Dag van de jeugdbeweging 
 
25.10.2021:  Oudercontacten eerste leerjaar 
   Meer info volgt via juf Silke 

 
26.10.2021: Infoavond Arzl voor ouders derde graad om 19.30 uur 

Deze infoavond gaat door in de klas van de derde graad. Bij deze 

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. 

26.10.2021:  Theater te Aarschot                              2de graad 

 



26.10.2021: Speluurtje instappertjes kleuterschool  

Het gezamenlijke moment voor de instappertjes gaat door tussen 

15.45 u. en 16.45 u. De ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging 

via de klasjuf. 

27.10.2021: Grootouderfeest te Bergom 

We zijn blij dat we dit schooljaar terug iets voor onze grootouders 

mogen organiseren. Voorzichtigheid blijft echter nog steeds 

belangrijk. Daarom bekijken we deze editie als een tussenstap tot 

een volwaardig grootouderfeest weer kan doorgaan. Moesten er 

op korte termijn toch nog verstrengingen komen, laten we dit tijdig 

weten. De uitnodiging mogen jullie weldra ontvangen.  

29.10.2021: Kronkeldidoe                            1ste graad 

Meer info volgt nog via de turnjuf. 

30.10.2021:  Begin Herfstvakantie 

07.11.2021:  Einde Herfstvakantie 

  

Informatie 
Coronamaatregelen 

Vanaf 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht voor de scholen. Hopelijk weer 

een stap in de richting van het normale schoolleven. 

We zijn blij, maar blijven tegelijk voorzichtig, omdat we in onze scholen te 

maken hebben met kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn. Daarom blijven we 

inzetten op handhygiëne en verluchting. Uiteraard staat het iedereen vrij om 

nog een mondmasker te dragen als je dat een geruster gevoel geeft. 

We vragen ook nogmaals met aandrang: stuur of breng je kind niet naar school 

als het zich ziek voelt. Bij twijfel slechts één advies: raadpleeg dan je huisarts. 

 

Bike2School 

Ondertussen is het project ‘Bike2School’ van start gegaan. Een groot aantal van 

onze kinderen schreef daarvoor in en daar zijn we uiteraard blij om. Maar zoals 

het meestal gaat met een nieuw elektronisch systeem, zijn er ook hier al 

‘haperingen’ gemeld. Wij kunnen hier zelf als school verder niets aan verhelpen; 



alleen de info doorgeven. Als je hierrond dus vragen hebt, kan je je ook 

rechtstreeks richten tot de jeugddienst van de gemeente Herselt, die de regie 

hierover verder in handen heeft. 

Dat kan via het mailadres jeugd@herselt.be of telefoonnummer  014 53 90 59 

 

  

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. 

 

Info vanuit de gemeente Herselt 

In samenwerking met Sciensano doet de gemeente Herselt een onderzoek naar 
de invloed van uw buurt op uw voeding en gezondheid: 
CIVISANO is een onderzoeksproject met als doel: 
Ongelijkheden in uw gemeente aanpakken 
Een gezonde levensstijl bevorderen 
Dit project omvat:  
Een onderzoek met een vragenlijst 
Wandelinterview in uw gemeente 
Een geografische analyse van uw buurt 
Deze vragenlijst peilt naar uw mening over: 
Voeding en beweging in uw buurt 
De invloed van uw buurt op een gezonde levensstijl 
 
Deelnemen kan via de info op bijgevoegde flyer of via deze link: 
https://www.sciensano.be/CIVISANOVragenlijstHerselt 
 
Bij vragen of voor meer informatie: 
Mail: civisano@sciensano.be 
 

 

Werd er iets meegegeven met je kind? 
 

✓ Herfstbrochure gemeente Herselt wordt in bijlage doorgestuurd. 

✓ Flyer gemeente Herselt Buurtonderzoek Civisano 
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