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BELANGRIJKE DATA  

 

EERSTE TRIMESTER  

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 

08-21/04/19 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 informatie 

over daguitstappen, vrije schooldagen,vakanties 

en andere activiteiten.  

ZWEMBEURTEN 

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 

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  

FOTOHOEKJE  

Elk jaar opnieuw kijken wij met de hele school 

uit naar onze Kerstmarkt. 

Een gezellig samenzijn waarbij we ons verwar-

men aan de joviale sfeer, de mooie versiering, 

de vriendelijke Kerstman, de vele optredens, 

het Kerstspel,…  

Wie zich nog wat extra wil opwarmen, kan dit 

doen met een warme hap, een lekker drankje, 

aan een vuurtje of binnen in de sportzaal. 

Dit jaar zorgt de singer-songwriter TellTale met 

akoestische popsongs voor de muzikale sfeer 

en Lien en Isolde van Dansschool Art’is brengen 

samen met hun leerlingen enkele bruisende 

optredens en workshops.  

Het belooft dus weer een prachtige,  

hartverwarmende editie te worden! 

Nodig gerust vrienden en familie uit voor dit 

fijne evenement! Iedereen welkom!  

 

Rest ons nog jullie alvast hele fijne       

feestdagen te wensen en een voorspoedig 

begin van 2019! 

Vanwege het ganse team VBS Desselgem 

Beste ouders 

Een uur, een dag, een week, een maand, … de tijd vliegt voorbij. Het einde van 2018 komt stilaan in zicht en ook ons 

eerste  trimester kunnen we binnenkort  als voltooid verleden tijd beschouwen.  Jullie kinderen konden terug al 

heel wat nieuwe zaken opsteken en zich uitleven in heel veel diverse projecten.  We konden samen genieten van 

een boeiend optreden van de Sint met zijn gevolg tijdens het grootoudersfeest.  We werkten lustig verder met het 

team om het nieuwe leerplan ZILL te verkennen aan de hand van studiedagen en personeelsvergaderingen.  Je ziet 

het , we zijn klaar om de bladzijde van het kalenderjaar 2018 om te draaien en we kijken  uit naar een boeiend, ge-

zond en gelukkig 2019.  Geniet van de feestdagen en denk ook eens aan de mensen die het wat moeilijker hebben 

in deze  tijd. Geniet met volle teugen van de kerstsfeer en tot volgend jaar . Directie en team 

Jullie komen toch ook? 



 

 

 

 

 

 

 Nog enkele sfeerbeelden van ons geslaagde SINT- grootoudersfeest 

JAARTHEMA GELUKSVOGELS 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 

Onze ouderraad levert het hele schooljaar door fantastisch werk. Bij de cavaverkoop verkochten ze maar liefst 291 
dozen Bienvenido cava!  

Alle opbrengsten van de Ouderraad gaan integraal naar de werking van onze school. Dit jaar hebben ze Sint & Piet 
geholpen bij het verdelen van de cadeautjes voor elke klas. En dat waren er heel wat!  

1ste leerjaar 

Sport kleuter 

1ste kleuter 

Peuterklas 

2de kleuter 

3de kleuter 

2de leerjaar 
3de leerjaar 

1ste leerjaar 

6de leerjaar 

Zorgklas 

5de leerjaar 

4de leerjaar 
Sport lager 

DANKUWEL 

SINT EN PIET!!! 

Onze volgende vogel is Dipper. Hij gaf aan alle leerlingen de opdracht om 

een ster te maken en hierin te schrijven waar ze goed in zijn.  

Onze talenten-sterrenweg wordt steeds langer... 

Je kan alle  talentensterren van onze leerlingen overal in onze school zien!  

Ook dit jaar zijn er tijdens de vakantieperiodes kampjes van LBV bij ons op school.  


