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JAARTHEMA: GELUKSVOGELS 

Beste ouders,    

Wat een heerlijke vakantieperiode hebben we gehad. Wij 

genoten ook van die tropische temperaturen, maar hoe 

dichter we bij Waregem Koerse kwamen, hoe meer we 

dachten aan het nieuwe schooljaar. 

Op de opendeur konden de kinderen zich nog eens lek-

ker uitleven op het springkasteel van Little Ball Village. Maar nieuw voor dit schooljaar is 

ook dat we onze accommodatie ter beschikking stellen voor het geven van danslessen voor 

de kinderen in verschillende disciplines. We zien nu al aan de inschrijvingen, dat dit een 

reuzesucces is. 

Dit jaar kozen we met het team om te werken rond geluksvogels. De auteur die aan de 

grondslag ligt van dit werk is niemand minder dan Leo Bormans. De kinderen konden al op 

de eerste klasdag kennis maken met het jaarthema dat op een ludieke manier werd voorge-

steld door de leerkrachten. Wie de sfeer nog eens wil opsnuiven kan hiervoor terecht op   

onze website. De foto’s zijn sprekende beelden. 

Met maandopeningen leren de kinderen waar  

elke vogel voor staat. 

Naast de traditionele geplande activiteiten zor-

gen we dit jaar ook voor een rommelmarkt waar-

bij we de kinderen zelf handel laten drijven. 

Meer uitleg hierover na nieuwjaar. Ook met 

Straete Kermis was de ouderraad van de partij 

met een leuk standje. 

Je voelt het, je ruikt het ! Alle ingrediënten zijn terug aanwezig om er voor jullie kinderen, 

samen met de leerkrachten, een top schooljaar van te maken! 

Directie en leerkrachten VBS Desselgem 

 

BELANGRIJKE DATA  

 

EERSTE TRIMESTER  

11/09/18  Halve Facultatieve verlofdag 

NM 

01/10/18 Facultatieve verlofdag 

09/10/18 Sportdag lager 

11/10/18 Sportdag kleuter 

12/10/18 Pedagogische studiedag 

23/10/18 Infoavond peuters en K1 

25/10/18 Openklasvoormiddag nieuwe 

peuters 9-11 uur 

29/10 tem 

04/11/18 

herfstvakantie 

16-17/11/18 Cavaverkoop ouderraad  

14/12/18  KERSTMARKT 

20/12/18 Openklasvoormiddag 

 nieuwe peuters 

22/12/18 

tem 

06/01/19 

Kerstvakantie 

TWEEDE TRIMESTER  

28/02/19 Openklasvoormiddag nieuwe 

peuters 9-11 uur 

25/02 tem 

01/03/2019 

Sportklassen L3-L4-L5 

01/03/19 Carnaval 

02 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 

08-14/04/19 paasvakantie  

DERDE TRIMESTER  

22/04/19 paasmaandag 

23  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 informatie 

over daguitstappen, vrije schooldagen,        

vakanties en andere activiteiten.  

ZWEMBEURTEN 

September 13 en 27 

Oktober 11 en 25 

November 15 en 29 

December 13 

Januari 10 en 24 

Februari 7 en 21 

Maart 14 en 28 

April 25 

Mei 9 en 23 

Juni 27 

SPORT OP WOENSDAG 

26/09/18 Veldloop 1 tot 6 in Waregem 

10/10/18 Voetbal (5-5) 3de graad in Waregem 

24/10/18 Waterpolotornooi derde graad in Treffer Waregem 

21/11/18 Slag om de Treffer alle leerjaren in Treffer Waregem 

19/12/18 Netbaltornooi (3-3) 5de en 6de lj  in Keukeldam Waregem 

23/01/19 Danshappening 3de kl tot 6de lj Sporthal Beveren-Leie 

06/02/19 handbaltornooi 3de graad Sporthal Desselgem 

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

27/03/19 Trefbaltornooi 3de en 4de leerjaar in Sporthal Desselgem 

22/05/19 Estafetteloop alle leerjaren Vijvers Waregem 

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



In België worden er 4 miljoen gsm's verkocht per jaar. Studies tonen aan dat er meer dan 3 mil-

joen gsm's niet gebruikt worden. Gsm’s die toch ingezameld worden, worden meestal verkocht 

om via China in Afrika te belanden, waar ze door kinderen ontmanteld worden.  

Recy-Call is een jong bedrijfje dat deze afvalkring op een duurzame manier wil aanpakken. 

Samen met Recupel willen zij oude gsm’s inzamelen om deze op een correcte manier te recycleren.                             

Zonder kinderarbeid en met zo weinig mogelijk schade aan het milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

   deelname inzamelactie Recy – Call 

JAARTHEMA GELUKSVOGELS 

 

NIEUWS VAN DE  

OUDERRAAD 

 

DOEN JULLIE OOK MEE? 

MET ONZE SCHOOL WILLEN WE ZOVEEL MOGELIJK 

OUDE GSMTOESTELLEN VERZAMELEN OM OP EEN 

DUURZAME MANIER TE RECYCLEREN. 

DE KLAS DIE DE MEESTE TOESTELLEN INZAMELT, KRIJGT EEN SUPERLEUKE PRIJS VAN RECY-CALL!!! 

Ook de ouderraad staat weer klaar voor 
het nieuwe schooljaar!  

Françoise Decock (mama van Matthis en Léon)  
neemt de fakkel als voorzitter over van Melissa 
Deprez .    Melissa blijft actief lid van de              
ouderraad. Bedankt aan Melissa voor het         
engagement als voorzitter van de  afgelopen    
jaren . We wensen Françoise veel succes! 

Onze eerste voorbereidende vergaderingen zit-
ten er reeds op en we namen meteen een vlie-
gende start met onze stand op Straete Kermis!  
Een andere nieuwe activiteit is een kinderrom-
melmarkt in de lente.  

Natuurlijk behouden we ook onze succesvolle 
klassiekers zoals onze pannenkoekenverkoop in 
februari en onze cavaverkoop op  16 en 17 no-
vember!  

Heb jij ook een goed idee of wil je mee de handen uit de mouwen steken? Spreek ons aan , volg ons op     
Facebook of kom naar onze volgende vergadering op 8 november om 20u op school (zolder) of mail naar 
ouderraadvbsdesselgem@outlook.com  

Veel groetjes 

Françoise, Machteld,   Wouter, Griet, Friedel,  Julie, Fien, Melissa,  Pascalle,  Annelies, Iris en Marinka 

Onze school heeft een groot archief aan foto’s. Niet alle foto’s worden gepubliceerd op facebook en op de klasblogs. 

Op onze website kan je alle foto’s terugvinden.  

Surf naar: www.vbsdesselgem.be > in onze klassen > foto’s > 2018-2019 > kies het mapje dat je wenst te bekijken. 

We zamelen in tussen 5 november en 16 november 


