
 

 

 

 
 

Onze slogan voor dit schooljaar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Agenda… 
 

03.09.2018: Eerste schooldag 

Ons oudercomité verwelkomt u graag aan de schoolpoort met een lekker 

kopje koffie en een gezellige babbel! 

05.09.2018: Eerste zwembeurt    5de + 6de leerjaar 

05.09.2018: Infoavond 5de en 6de leerjaar  19 uur 

06.09.2018: Infoavond 2de leerjaar  18.30 uur 

06.09.2018: Infoavond 4de leerjaar  19.30 uur 

07.09.2018: Start van “One-mile a day” 

10.09.2018: Infoavond 1ste leerjaar   19 uur 

11.09.2018: Uitstap Speeltuin    kleuterschool 

11.09.2018: Infoavond kleuterschool   19.30 uur 

??.09.2018: Oudercomité     20 uur 

12.09.2018: Infoavond 3de leerjaar  19 uur 

13.09.2018: Bezoek bibliotheek    Lagere school 

20.09.2018: Viering “begin schooljaar”   9 uur 

21.09.2018: STRAP-dag op school ! 

STRAP-dag is stappen en trappen.        

- We stappen en trappen die dag naar school.  Een deel van de  “Hoge 
Dreef” en het “kerkplein” wordt autovrij gemaakt, zo kunnen we met 
de kinderen spelen op straat: krijten, fietsparcours, hinkelen … 
Alle kinderen van de kleuterschool én het 1ste en 2de leerjaar, zullen 
die dag begeleid worden door de oudere kinderen van het 5de en 6de 
leerjaar. Een superleuke dag! 

21.09.2018: Buitenschoolse kinderopvang is gesloten vandaag !! 



 
 

22.09.2018: Carwash tvv onze sneeuwschool Arzl  (8.30u tot 12.30u) 

 
 

24.09.2018:  Facultatieve verlofdag  =  GEEN SCHOOL 

25.09.2018: Uitstap naar de boomgaard  2de + 3de kleuterklas 
 

26.09.2018: Scholencross Westerlo (namiddag) 

 Meer info volgt nog. 
 

28.09.2018: Scholencross te Varenwinkel    lagere school 

 

 
 

Noteer alvast in je agenda!! 

06.10.2018:   Eetdag  ! plaats: Torenkelder Bergom

   

 
 

 

 

 

 

 

 



Informatie 

Drankkaarten 
 

De prijs van onze dranken blijft dezelfde als vorig schooljaar MAAR zal iets 
praktischer zijn nl. 1 kaart (= 10 drankjes) voor 5 euro. 
Om praktische redenen willen we onze ouders vragen om deze drankkaarten 

steeds op maandagvoormiddag (lagere school !) aan te kopen, alsook om 

uw kind gepast geld mee te geven. 

In de kleuterschool blijft deze kaart in de eetzaal. Op de kaart staat de naam 

en de klas van je kleuter. Elke keer dat uw kleuter een drankje nuttigt, wordt 

deze afgestempeld op datum.  Als de kaart vol is, wordt deze meegegeven 

naar huis zodat u een volgende dag geld kan meegeven om een nieuwe kaart 

te kopen. 

 

De dranken die aangeboden worden op school, zijn: 

Plat water, bruiswater, melk en magere chocomelk. 

Herinnering: onze school heeft geïnvesteerd in nieuwe drinkfonteintjes. 

Er werden op onze speelplaatsen drie fonteintjes geïnstalleerd, dit op 

verschillende hoogtes.  

Eentje op de kleuterschool en twee op de lagere school.  

Ons pidpawater wordt om de drie jaar grondig gecontroleerd. Zo ben je als 

ouder dan ook gerust dat je kind hier veel, gratis en gezond van kan drinken! 

 

 

 

Bewegingsopvoeding lagere school 
 

Er wordt verwacht dat de kinderen van de lagere school een correct turnpak 

dragen, d.w.z. witte pantoffels en witte sokken, een zwart kort broekje (dit is 

zelf te halen) en een T-shirt dat via de school kan aangekocht worden. 

 

 Tip: Indien de kinderen van het eerste en mogelijk ook tweede leerjaar deze 

witte sokjes thuis reeds aandoen, zullen zij minder tijd verliezen bij het 

omkleden voor en na de les bewegingsopvoeding.  

 

U weet misschien al dat we zo lang mogelijk buiten sporten. Ook als het wat 

kouder wordt, willen we blijven genieten van de gezonde buitenlucht en de 

beschikbare ruimte. 



Daarom  willen we U vragen of U in de turnzak van uw zoon of dochter, ook 

een lange (trainings)broek en een sportieve trui wil stoppen. Als uw kind 

sportieve schoenen heeft, mag je die uiteraard ook meegeven. Ga hiervoor 

alstublieft niets nieuws kopen, gewone makkelijke kledij die vuil mag worden is 

voldoende.  

Kinderen van de eerste graad dragen best gemakkelijke sportieve kleding, ook 

betere sportschoenen zijn hier aangewezen!!   

 

Alle klassen van de lagere school krijgen nog een overzicht van de zwemdata. 

 

Als school investeren we veel in sport en bewegingsopvoeding. 

Zo heeft elke klas minstens twee lestijden bewegingsopvoeding. De lagere 

school krijgt naast het turnen nog extra haar zwemlestijden. 

We doen elke week ook nog mee aan de “One mile a day”( kleuter- én lagere 

school).   

 
 

Zwemmen  
 

Wat nemen we mee bij een zwembeurt? 

Zwembroek of badpak – badmuts – een grote en een kleine handdoek – 

borstel of kam – tijdens de wintermaanden een muts.   

Ook als je zoon of dochter niet mee in het water kan, is een kleine handdoek 

noodzakelijk! 

 

 

Bewegingsopvoeding kleuters  
 

De kleuters van de tweede en derde kleuterklas dragen turnpantoffeltjes in 

de turnzaal. Het is gemakkelijk dat de beide pantoffels getekend meegegeven 

worden in een zakje dat in de turnzaal mag blijven. Zo herkennen de kleuters 

hun eigen zakje en vergemakkelijkt dit het uitdelen van de pantoffels.  

De kleuters van de eerste kleuterklas houden hun eigen schoentjes aan, 

turnpantoffeltjes aandoen zou te veel leuke sporttijd in beslag nemen. Bij 

regenweer turnen wij op onze sokjes, gemakkelijke schoenen (velcro of rits) 

zijn daarom wel aangewezen.  

Bewegen, klimmen en klauteren gaat het gemakkelijkste in comfortabele kledij. 

 



 

 

Secretariaat 

 

Vragen omtrent facturatie, inschrijvingen, ... kun je steeds kwijt bij  

Sonja, onze secretaresse.  

maandag   van 8.00 u  - 12.15 u  en van 13.15 u  - 15.00 u  

dinsdag   van 8.00 u  - 12.15 u  en van 13.15 u  - 15.00 u  

woensdag   van 8.00 u  - 12.15 u 

donderdag  van 8.00 u  - 12.15 u  en van 13.15 u  - 15.00 u  

vrijdag  van 8.00 u  - 12.15 u  en van 13.15 u  - 14.45 u  

op het nummer 014/ 54 73 93 

 

Onze schoolkalender 2018-2019 
 

Ook dit schooljaar zullen we trachten u een schoolkalender aan te bieden met 

een overzicht van alle reeds geplande activiteiten én waarop natuurlijk alle  

kinderen te zien zullen zijn. 

Deze handige kalender mag u uiteraard niet missen en kan u kortelings 

verwachten. 

Alle “activiteiten” zijn ook na te lezen op onze website: 

www.schoolbergom.be  

 
 

Herhaling afspraken schoolpoort 
 

 Op onze school starten de lessen om 8.40 uur  en ’s middags weer om  

13.20 uur.   

 

 De kinderen worden “ten vroegste om 8.25 uur en/of 13.05 uur” 

binnengelaten op de speelplaats. De poorten (lagere school) zullen wel 

openstaan, zodat de kinderen in alle veiligheid binnen de schoolpoorten 

staan en dus niet op straat ! Zie schoolreglement ...  

 

 's Middags en 's avonds zal een leerkracht de deur of poort opendoen !         

 

De reden waarom we de ouders vragen hun kind(eren) op de speelplaats te 

komen afhalen is omwille van veiligheidsoverwegingen. 

 
 

http://www.schoolbergom.be/


1. Voor onze school is het veel overzichtelijker wie weg is en wie niet. 

2. Ouders die wat later aan de schoolpoort komen, door fileproblemen 

bijvoorbeeld, zijn nu zeker dat hun kind veilig op de speelplaats staat te 

wachten en dus niet gans alleen de school heeft verlaten. 
 

We rekenen uiteraard op uw medewerking en hopen dat deze maatregel zal 

bijdragen tot een goed maar vooral veiliger schoolbeleid. 

 

Veilig terug naar school 
 

Traditioneel is het bij het begin van het schooljaar druk aan de schoolpoorten. 

Daarom vragen wij om, in het belang van de kinderen, extra te letten op de 

veiligheid rond de school.  

Ook de politiezone Zuiderkempen richt daar zijn aandacht op en werkt 

ondersteunend door een verhoogde aanwezigheid in de nabijheid van de 

scholen. 

 

Herinnering: Provisie 2018-2019 reeds betaald ? 
 

Voor elke kleuter:    35 euro 

Voor elke kind in de lagere school  75 euro 

Indien ouders deze provisie betaald hebben vóór 1 september 2018, dan 
kunnen zij verder intekenen op alle volgende vrijblijvende aankopen via onze 
school ( kalender, abonnement, foto’s ...) 
De storting van deze provisie is geen verplichting maar indien ze niet is 

gebeurd voor de afgesproken datum van 1 september, dan zal onze school 

geen enkel vrijblijvend initiatief  ( abonnementen, klasfoto’s, kalender, …) 

meer meegeven. 

Uitzondering: Ouders die betalingsproblemen hebben en die toch gebruik 

willen maken van deze service van de school, moeten op eigen initiatief 

contact opnemen met de directie. We zullen dan samen verder bekijken wat 

voor hen wél haalbaar is. 

Wanbetalers zullen door de directie gecontacteerd worden en uiteraard stopt 

dan ook het vrijblijvend aanbod vanuit de school. 

 

 

 



 

Nieuwe leerkrachten ?  

 

Wij hebben deze informatie vorig schooljaar reeds meegegeven, maar willen 

dit hier nog even herhalen. 

Er zijn een aantal leerkrachten die deeltijds een verlofstelsel hebben 

aangevraagd of die omwille van andere omstandigheden dit schooljaar moeten 

wijzigen van klas.  

- Juf Lidy gaat 4/5de  werken in het 3de kleuterklasje. 
 
Juf Jolien Van den Eynde zal haar voor 1/5de vervangen. Juf Jolien komt 
vanuit onze scholengemeenschap en heeft dit jaar in Veerle gewerkt.            
Ook de extra uren “zorg”  worden gegeven door juf Jolien. 
 

- Voor bewegingsopvoeding blijft  juf Margot in de kleuterschool 
verantwoordelijk. 
 

- Ook juf Elly, onze kinderverzorgster blijft extra ondersteuning bieden aan de 
jongste kleuters. 
 

- Meester Jo heeft een voltijdse functie aangenomen in Geel. Hij zal voor de 
lessen bewegingsopvoeding in de lagere school vervangen worden door 
meester Gilles Binnemans. 
 

- De vervangingen van juf Rachel ( 3de leerjaar op vrijdag) en juf Thérèse        
( 4de leerjaar op woensdag)  zullen door juf Silke Philips gebeuren. 
 

- Juf Julie start opnieuw in het 1ste leerjaar. 
 

Er zullen dus in onze school drie nieuwe gezichten tewerkgesteld worden, 

eentje in de kleuterschool, twee in de lagere school. 

 

mededelingen  

 

Onze mededelingen zullen maandelijks op onze website verschijnen. 

www.schoolbergom.be   

Zo volgt u het reilen en zeilen op onze school. Ook de vele foto’s van 

verschillende activiteiten publiceren we hier.  

 

http://www.schoolbergom.be/


Klimaatschool  ( herinnering !) 
 

Als “klimaatschool” willen we  onze afvalberg verminderen. 

- Koeken geeft u mee in een koekendoos, boterhammen in een brooddoos * 

- Drinken geeft u voortaan in een drinkbus of thermos mee * 

 (* getekend aub !) 

  

Indien uw kind toch nog (zilver)papier en/of brikjes (karton) of plastic 

drinkflesjes meebrengt, zullen we de lege verpakking beleefd terug  

naar huis meegeven. 
 

Op deze wijze trachten we onze kinderen bewust te maken van onze veel te 

grote afvalberg en op te voeden tot duurzame burgers. 

 
Kleuterweetjes 
 

U kan de wekelijkse kleuterweetjes, net zoals de maandelijkse mededelingen,  

op onze schoolsite vinden. www.schoolbergom.be  

Wél hangen wij wekelijks nog één exemplaar aan de ingang van de school. 
 

 

Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn ! 
 

Samen met ons oudercomité denken we na over hoe we onze kinderen 

kunnen aanmoedigen om meer fruit te eten. 

Er werden verschillende pistes overwogen… 

We hadden reeds een vaste “fruitdag” op woensdag. In de kleuterschool 

waren ze reeds een stapje verder want daar kon de school, via een goede 

communicatie onze ouders en kinderen bijna elke voormiddag fruit laten 

nuttigen. Enkel in de namiddag eten onze kleuters dan een droge koek. 

Waarom kunnen we dit voorbeeld van de kleuterschool dan niet doortrekken 

naar onze lagere school ? 

Tijdens onze infoavonden willen we hier rond meer uitleg geven. 

Onze school adviseert en moedigt aan: 

“Elke voormiddag een stukje fruit of groente !” 

We zijn ervan overtuigd dat dit op vrij korte tijd zeer positieve gevolgen zal 

hebben voor onze kinderen. Niet alleen op fysisch vlak (= lijf en leden) maar 

ook het gedrag en het psychisch welzijn (= emotioneel) zal er wel bij varen ! 

 

http://www.schoolbergom.be/


Nog vragen ? 
 

Heb jij bij het begin van dit nieuwe schooljaar nog vragen of bedenkingen, 

aarzel dan niet om de directie of de leerkracht van uw kind aan te spreken 

 

 

 

Werd er iets meegegeven met je kind ? 
 

 

 

 Voor elke klas van de lagere school een overzicht van de  

zwemdata  

 

 Afwezigheidsattesten wegens “ziekte” 

 

 Info fanfareorkest Blauberg voor 3de , 4de ,5de en 6de lj. 

 


