
 
 

 
 
 



Agenda… 
 

30.10.2017: Begin van de herfstvakantie 
 
05.11.2017: Einde van de herfstvakantie 
 
08.11.2017: Herfstwandeling Hertberg    1ste leerjaar 
 
08.11.2017: Unihockey in de MIXX (namiddag)  2de graad 
 
09.11.2017: Bibbezoek       lagere school 
 
09.11.2017: Herfstwandeling Hertberg    5de leerjaar 
 
10.11.2017: Medisch schooltoezicht op CLB mét ouders   
           2de kleuterklas 
 
13.11.2017: Oudercontacten      kleuterschool 
 
14.11.2017: Infoavond “Kriebelteam” 20 uur  ouders ! 
Meer info over deze avond werd met je kind meegegeven. 
Deze infosessie over de “luizenproblematiek” op school, wordt gegeven 
door het CLB en zal doorgaan in de refter van de lagere school Bergom. 
Vergeet niet in te schrijven ! 
 
15.11.2017: Spelletjesdag met grootouders   kleuterschool 
 
16.11.2017: Herfstwandeling Hertberg    6de leerjaar 
 
21.11.2017: Kronkeldidoe      1ste leerjaar 
 
27.11.2017: Medisch schooltoezicht     5de leerjaar 
 
28.11.2017: Theater       1ste + 2de leerjaar 



Met uw kind werd meegegeven… 
 “Kriebelteam zoekt luizen” ! Infoavond 14.11.2017  

 Bestelformulier “nieuwjaarsbrieven”  

 Flyer “Helm Op Fluo Top” 

Helm Op Fluo Top  
is een project voor basisscholen in heel Vlaanderen.  
De campagne loopt tussen de herfst- en de krokusvakantie 
2017-2018.  
Wij nemen met onze school ook deel aan 
deze actie vanaf maandag 6 november. 
 
 
Meer info vind je op de flyer die we 
meegeven met je kind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze school antwoordt… 
 Kriebelteam op zoek naar luizen ! 

Uit onze “enquête voor ouders” ( = vraag 17), vroegen vele 
mensen om een extra inspanning vanuit de school rond de 
“luizenproblematiek”. 

Luizen zijn inderdaad in elke school een steeds terugkerend 
probleem. Er hangt ook nog steeds een taboesfeer rond luizen 
om hier mee naar buiten te komen.                         
Toegeven dat je kind luizen heeft is niet leuk. 

Onze school heeft, als reactie op onze enquête, beloofd om 
hier rond het initiatief te nemen. We hebben namelijk met de 
verpleegkundige van het CLB rond de tafel gezeten en komen 
met het volgend voorstel: 

1. Informatiesessie:  14 november om 20 uur  
in de refter van de lagere school Bergom! 
Tijdens deze infoavond zal het CLB algemene informatie 
geven over luizen: oorzaken, problemen, behandeling, 
taboesfeer, sensibilisering en een voorstel “plan van aanpak”.   

 
2. Kriebelteam: Wat is een kriebelteam? Wat is het doel? 
Hoe wordt een kriebelteam opgestart? Hoe verloopt dit alles 
op school? Waarborgen van de privacy van ouders en 
kinderen? Opleiding voor het kriebelteam? Afspraken? 

 
 



3. Samenwerking tussen CLB – kriebelteam - school!  
 

Iedereen is van harte welkom op deze infoavond. 

Gelieve wel op voorhand door te geven indien je komt, dit via 
het briefje dat we met je oudste kind hebben meegegeven. 

Indien je op deze avond niet aanwezig kan zijn, maar later 
misschien toch deel wil uitmaken van een kriebelteam, kan je 
dit ook aanduiden op dit briefje. 

 

 

 Vernieuwde schoolwebsite? 

Een werkgroep van ouders heeft zich het hoofd gebogen over 
de ontwikkeling van een nieuwe website voor onze school. Door 
de drukte van werk en gezin ( herkenbaar ?) is het voor 
sommigen niet meer evident om hiervoor nog tijd vrij te maken. 

 

Wij doen daarom een warme oproep aan die ouders die zich 
geroepen voelen ( en uiteraard tijd willen voor vrijmaken), om 
mee te werken aan een nieuwe schoolwebsite. Geef gerust je 
naam door en dan spreken we verder concreet af.  

 

 



 Verkeersplateau Varendonksesteenweg 

 De gemeentelijke uitvoeringsdienst van Herselt gaat maandag 
30 oktober van start met de aanleg van een verkeersplateau 
t.h.v. kruispunt Hoge Dreef/Varendonksesteenweg.   

De werken op zich nemen een 2-tal weken in beslag maar er 
wordt nog een “uithardtijd” van een week voorzien.   

Tijdens deze periode wordt de rijbaan volledig afgesloten voor 
alle verkeer, er wordt een omleiding voorzien via de Berglaan.  

Het vrijblijvend éénrichtingsverkeer tijdens de schooluren kan 
gedurende deze periode dus niet gevolgd worden.  

 

De uitvoeringsdienst heeft beloofd er alles aan te doen om 
deze werken zo snel en vlot mogelijk te laten verlopen en de 
hinder tot een minimum te beperken.  

Er werd een bewonersbrief bedeeld aan de mensen van de 
Varendonksesteenweg.  



 Eetdag 7 oktober: woordje van dank! 

Onze eetdag van 7 oktober jl. is weer vlot verlopen. Vele 
mensen zijn komen eten en heel wat helpende handen hebben 
dit mogelijk gemaakt. Daarom willen wij al deze mensen en 
vrijwilligers danken voor hun steun, men zegge het voort !! 
 

 Ontbijt:  4 februari 2018 wijziging datum ! 

Op onze kalender staat ons ontbijt gepland op 4 maart MAAR 
ook de federatie Westerlo organiseert die dag haar (H)eerlijk 
ontbijt. 

Daarom heeft ons oudercomité beslist om onze ontbijtactie te 
vervroegen naar 4 februari 2018. 

Noteer deze datum alvast ! Zo mis je ons lekker ontbijt niet. 
 

 Bezorg ons je mailadres !  

Vanaf nu ontvangen alle mensen die ons hun mailadres hebben 
gegeven een mailtje, wanneer de mededelingen op onze website 
staan. Via een link in deze mail komen ze rechtstreeks bij de 
mededelingen terecht. 

Handig voor die ouders die vergeten regelmatig een kijkje te 
nemen op onze website. 

Je mailadres bezorg je ons op basisschool.bergom@telenet.be 

Of   info@schoolbergom.be    
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