
Schoolflits OKTOBER 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 schooljaar 2019 –2020 

 

TRIM 1  

16 oktober 2019 1/2de pedagogische studiedag 

21 oktober 2019 Infoavond peuterklas en K1 

26 okt— 3 nov 2019 herfstvakantie 

11 november 2019 Wapenstilstand (geen school) 

2 december 2019 Sint op school 

13 december 2019 KERSTMARKT  

21 dec 2019—5 jan 2020 Kerstvakantie 

                                                  TRIM 2 

5 februari 2020 1/2de pedagogische studiedag  

21 februari 2020 Carnaval 

22 febr—1 maart 2020 Krokusvakantie 

27 maart 2020 OPENDEURAVOND 

28 maart 2020 OPENDEURVOORMIDDAG 

4—19 april 2020 Paasvakantie 

                                                   TRIM 3  

1 mei 2020 Dag van de arbeid (geen school) 

8 mei 2020 SCHOOLFEEST MET OPTREDENS (vanaf 17u) 

20 mei 2020 1/2de facultatieve  verlofdag 

21—22 mei 2020 OLH Hemelvaart + brugdag 

1 juni 2020 Pinkstermaandag 

30 juni 2020 Les tot de middag 

 

 

 

 

OPENKLASVOORMIDDAGEN NIEUWE PEUTERS 

21 oktober 2019 om 19u— infoavond peuter / 1ste kleuter  

24 oktober 2019 van 9u tot 11u—voor instappers na herfstvakantie  

19 december 2019 van 9u tot 11u—voor instappers na kerstvakantie 

20 februari 2020 van 9u tot 11 u—voor instappers na krokusvakantie 

2 april 2020 van 9u tot 11u—voor instappers na paasvakantie en OLHH 

OUDERRAAD VERGADERINGEN 

7/11/2019 ֍ 5/12/2019 ֍ 9/01/2020 ֍ 
6/02/2020 ֍ 5/03/2020  ֍  2/04/2020 ֍  

7/05/2020  ֍   4/06/2020  

IEDEREEN WELKOM! 

        CAVAVERKOOP OUDERRAAD 

                                                           Bestellen kan via de brief, via de link op de website of via de QR-code. 

                                                          De levering vindt plaats op vrijdag 15 november. 

                                                            Op zaterdag 16 november houden we de huis-aan-huis verkoop.  

Beste ouders  

Beste leerlingen 

 

De eerste weken van het schooljaar zijn altijd wat specialer dan de andere. Alles is nieuw en          

spannend. Intussen zijn de schriften alweer een beetje verkreukeld,  ligt het zand alweer een beetje 

naast de zandbak en zijn de potloden alweer wat korter geworden.  Dit komt omdat er al heel veel 

gewerkt, gespeeld en beleefd werd de afgelopen weken! Aan de binnenzijde van deze schoolflits kan 

u een paar hoogtepunten uit elke klas zien. Ook op onze website en facebookpagina kan u onze 

school van heel dichtbij beleven. 

 

Als directeur doet het me elke dag opnieuw deugd om te zien hoe onze school leeft. De inzet van het 

ons hele team, de werk – en speelijver van onze leerlingen en de betrokkenheid van onze ouders.  

Jullie dienden massaal de hulpcheques terug in! Dit betekent dat wij ook steeds op jullie kunnen en 

mogen rekenen. Bedankt hiervoor! De driepekkel die onze school tot zo een warme school maakt, 

bestaat immers uit ons team, onze leerlingen en onze ouders. Enkel wanneer elke partij evenveel   

betrokken is, blijft onze school in balans. 

 

We gaan dit jaar verder met het jaarthema 

“Geluksvogels”. Want wij zijn ook échte geluksvogels. 

Maar soms kan het al eens wat minder gaan, kan het   

verloop van de dag al eens wat tegen zitten. Maar het is 

niet erg om eens verdrietig, boos of ongelukkig te zijn. 

Zolang je maar terug de veerkracht vindt om na een tijd 

dit gevoel terug om te buigen in iets positiefs.                   

De 5 nieuwe geluksvogels die we dit jaar zullen leren  

kennen, helpen ons daarbij. 

 

 

 

Ik wens jullie, namens het hele team, allen een Gelukkig Nieuw Schooljaar! 

Mevrouw Kim & team 



EEN KIJKJE IN DE KLASSEN... 

De kermis. 

Opgewonden kwamen enkele kleuters de klas binnen, “Juf, er staan vrachtwagens op de parking 

en ze zijn iets aan het bouwen…” De kermis was in het dorp! Toen alles klaar was, gingen we met 

de jongste kleuters al eens piepen onder het doek…. Op maandagnamiddag gingen we met alle kleu-

ters  en het 1ste leerjaar naar de kermis, voor 2 euro mochten we 3 ritjes maken op de draaimolen. 

Peuter en 

1ste kleuter 

De politie 

Tweede kleuterklas in opleiding, waardige opvolging gegarandeerd in zone MIRA!  

2de kleuter 

Lekker fruit 

Op onze school was de oogst van appelen maar vooral van peren een succes ! Vandaar werkten we het be-

langstellingspunt ‘Lekker fruit’ uit. We plukten zelf het fruit van de bomen. We brachten o.a  een bezoek aan 

de fruitafdeling in de Okay. We maakten ook een fruitwinkel in onze klas. Hij draait momenteel op volle toe-

ren ! We kochten verschillende soorten fruit en samen met de kleuters beslisten we om er fruittaart mee te 

maken ! En het smaakte !  

3de kleuter 

                  Buiten leren is fijn! 

We leerden al heel wat nieuwe dingen in het 1ste leerjaar. Niet alleen in 

de klas werken we hard, maar af en toe gaan we buiten spelenderwijs nieuwe leerstof 

inoefenen. De hoeveelheden tot 5 leren we herkennen, lezen, springen en tekenen. Ieder-

een werkt heel actief en enthousiast mee! Sommigen schrijven zelfs zoveel keer de letters 

1ste leerjaar 

Klas 2 duimt voor een fijn schooljaar! 

In de lessen WERO leerden we goede afspraken maken om een fijne vrien-

dengroep te worden. We maakten kennis met de klas van vroeger en mochten 

eens schrijven met een pen en inkt… Moeilijk hoor! Ook de rapporten zagen er toen 

helemaal anders uit Een digibord en een computer bestonden toen nog niet. We leer-

den ook hoe we kunnen meehelpen aan een nette, veilige school. Het 

2de leerjaar 

Gevoelsboom vol gevoelsbloempjes 

Onze klas is een toffe bende. We leren om onze gevoelens te tonen en te vertellen. In de knut-

selles maken we gevoelsbloempjes in pointillisme. We gebruiken donkere en lichte kleuren bij de 

gevoelsbloempjes. Het is een groot werk, we moeten echt doorzetten en fijn werken. 

Gelukkig mogen we liedjes aanvragen en meezingen. Hopelijk hangen er in de gevoels-

boom heel veel “happy flowers”  

Operatie “proper” 

Vorig jaar werd de uitwerking van onze actiepunten goed bevonden en kregen we voor 

onze inzet een mooie financiële beloning. Dit jaar engageren wij ons om maandelijks de 

terreinen rond school op te ruimen.  Het afval willen wij dan ook onmiddellijk sorteren 

in de juiste vuilbak.  We willen iedereen plastiekvrij krijgen.  Daarom gaan we voor 

brooddozen, drinkbussen en koekjesdozen.  We plannen ook een zwerfvuilactie waarbij 

elke klas van de school een deel van Desselgem opruimt.   

Werken met de atlas & kompas 

In klas 5 leerden we werken met de atlas. We weten nu wat een inhoudstafel en een 

register is. Met behulp van het register kunnen we nu de ligging van alle 

landen en steden over de hele wereld opzoeken. 

Juf Debby leerde ons ook hoe we ons kunnen oriënteren met een kompas. 

We deden enkele oefeningen op de speelplaats om de windrichtingen aan te 

duiden.  

Klimaatactie  

In het jeugdjournaal van Karrewiet hebben we gehoord dat er een kli-

maattop doorging op maandag 23 september. In de klas hebben we ge-

leerd over de opwarming van de aarde.  

Wij willen dat de aarde leefbaar blijft voor ons, maar ook voor de mensen die op andere 

plekken in de wereld leven. Wij willen een mooie toekomst voor iedereen.  

We hebben slogans gezocht en zelf bedacht. Op vrijdagmorgen hielden we een actie aan 

de schoolpoort. 

5de leerjaar 

6de leerjaar 

3de leerjaar 

4de leerjaar 


