
Schoolflits februari 2019 

Haal deze flits digitaal op of surf naar www.vbsdesselgem.be 

Het drukwerk wordt gesponsord door het lokaal kantoor van Johan Bossuyt   

 

Belangrijke data  

 

Tweede trimester  

28/02/19 Openklasvoormiddag nieuwe peuters 9-11 uur 

25/02 tem 01/03/19 Sportklassen L3-L4-L5 

01/03/19 Carnaval 

02/03 tem 10/03/19 Krokusverlof 

18/03 tem 22/03/19 Bosklassen L6 in Kemmel 

04/04/19 Openklasvoormiddag nieuwe peuters 9-11 uur 

27/03/19 OPENDEURAVOND  

nieuwe peuters en kleuters 

30/03/19 OPENDEURDAG kleuter en lager  

KINDERROMMELMARKT  

06-22/04/19 paasvakantie  

Derde trimester  

22/04/19 paasmaandag 

23/04  tem 

26/04/19 

Sportklassen L1-L2 

01/05/19 Feest van de arbeid 

11/05/19 EETFESTIJN 

12/05/19 moederdag 

25/05/19 Heilig Vormsel 14u  (DES) 

29/05/19 Facultatieve halve vrije dag 

30/05/19 OLH– Hemelvaart 

31/05/19 Vrije dag  

08/06/19 Eerste communie 14u (B-L) 

09/06/19 Vaderdag  

10/06/19 Pinkstermaandag 

28/06/19 Les tot ‘s middags 

Wil je een kalender per dag, per week, per 

maand of per jaar afdrukken?  

Ga dan naar onze website!    

Op de online kalender, vind je alle infor-

matie over daguitstappen, vrije schoolda-

gen,vakanties en andere activiteiten.  

 

Zwembeurten 

Februari 21 

Maart 14 en 28 

April 25 

Mei 9 en 23 

Juni 27 

Sport op woensdag 

27/02/19 Kleuterhappening 2de en 3de kleuter Waregem 

27/03/19 Trefbaltornooi L3 en L4  in Sporthal Desselgem 

22/05/19 Estafetteloop alle leerjaren Vijvers Waregem 

05/06/19 Initiatie fietscross 1ste tot 6de lj Waregem  

FOTOHOEKJE  

 

 

 

 

Beste ouders, beste leerlingen 

Het zonnetje doet ons alweer dromen over de ontluikende lente. De sneeuw-

klokjes en krokussen steken hun kopjes uit de grond en we horen bij het      

wakker worden wel al eens een vogeltje in de tuin tjirpen.  

We beginnen stilaan hunkerend uit te kijken naar de welverdiende krokus -  

vakantie. In de voorbije weken en zelfs op de koudste en donkerste dagen, viel 

er toch heel wat te beleven op VBS.  

De leerlingen uit het lager maakten hun proeven en kregen hun winterrapport. 

We verwelkomden onze volgende geluksvogel, Kaketoe. Meer info hierover 

vind je binnenin. Er was de gedichtendag voor de hele school, het 2de en 3de kleuter ging naar de Schakel, het 2de 

leerjaar naar de fietsenmaker en het 6de leerjaar ging reeds op verkenning naar verschillende middelbare scholen. 

De jongste kleuters genoten van een heerlijk en gezond ontbijt! En natuurlijk mogen we ook de dolle sneeuwpret 

niet vergeten te vermelden! Wat was dat leuk!  

Samen met het team hadden we een zeer leerrijke pedagogische studiedag, waar we het nieuwe leerplan ZILL (Zin 

in Leren, Zin in Leven) verder verkenden. We namen ook, in samenwerking met de pedagogische begeleiding, een 

bevraging af naar het welbevinden van onze leerkrachten. Dit in het verlengde van de enquêtes die we vorig jaar 

van onze ouders en onze leerlingen afnamen. Als school is het belangrijk om regelmatig te durven reflecteren en zo 

onze onderwijskwaliteit te blijven bewaken.  

De vooruitzichten voor de komende weken zien er ook zonnig uit voor onze leerlingen van VBS. L3-L4-L5 trekken op 

sportklassen, vrijdag voor de krokusvakantie is er ons carnavalsfeest voor de hele school met aansluitend onze     

traditionele stoet rond de Balling onder de muzikale begeleiding van Meester Steef. Iedereen is welkom om onze 

stoet te komen bewonderen langsheen de straten van de Desselgem!  

Na de vakantie beginnen de voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel voor onze jongste en oudste 

leerlingen van onze lagere school. Onze 6de klas trekt op bosklassen naar Kemmel, dé kers op de taart na hun 

schoolloopbaan in onze school.  

We zijn ook bezig met de voorbereidingen van onze opendeurdag en kinderrommelmarkt. Meer info hierover staat 

binnenin deze schoolkrant.  Wij stellen onze school met veel trots open voor iedereen en hopen dat jullie als          

ouders, grootouders en sympathisanten ook mee willen helpen verder bouwen aan onze goede school en ook      

bereid zijn om dit aan anderen voort te vertellen. Positieve mond-aan-mond reclame blijft immers nog steeds de 

beste!  

Wij werken steeds met de talenten van onze leerlingen, maar we zijn als 

school ook benieuwd naar jullie talenten! Indien jullie als (groot)ouder  

onze school verder op weg wil helpen, vul dan de hulpcheque in bijlage 

in en bezorg hem  ons terug.  Alvast bedankt!  

We wensen jullie een stralende lente toe!  

Directie Kim & team VBS Desselgem  

Ontbijt P—K1 

Gymles in de sneeuw—L1  

Thema DOZEN—K2 

Bezoek aan het middelbaar—L6 

Pedagogische studiedag 



 

De leerlingen van het                         

kinderparlement namen 

op de       afgelopen bijeen-

komst de ruzieoplosser 

nog eens onder de loep. 

Op de speelplaats en in de 

klas, leren wij onze kin-

deren om te proberen om bij een ruzie deze zelf eerst op te lossen.  

KINDERPARLEMENT 

Jaarthema geluksvogels 

Nieuws van de OUDERRAAD 

 

 

 

Elke 2 maanden komt er een nieuwe geluksvogel aan bod. We lezen samen het verhaal in de klas.              

De vogel wordt keer voorgesteld aan de hele school aan de hand van een toneeltje. 

Elke leerling krijgt een pluimpje in de kleur van de vogel. We starten elke bijeenkomst door                         

samen het themalied te zingen.  Daarna volgt een toneeltje met de verschillende vogels en                           

het kleurenmannetje. Alle klassen kregen deze keer de opdracht van Kaketoe om te tonen                          

hoe sterk we als groep kunnen zijn. Het tweede leerjaar toonde hiervan alvast een mooi voorbeeld door 

een toffe volksdans te doen.             

Als opdracht kregen alle klassen mee om tegen het carnavalsfeest ook een eigen volksdans te oefenen.       

Op carnaval dansen en leren we met de hele school samen alle volksdansen op de speelplaats. 

Dat wordt megaleuk!    Samen zijn we sterk!  


