
 

Schoolflits 

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

Jaarthema : Kakelbont! Voorbij de kleuren 

Het drukwerk wordt gesponsord door het lokaal kantoor van Johan Bossuyt   

 

 

 

Belangrijke data schooljaar 2018-2019 
EERSTE TRIMESTER 

31/08/2018 welkomdag 

11/09/2018 

(NM) 

1/2de facultatieve verlof-

dag ( Desselgem Koerse) 

13/09/2018 INFOAVOND voor K2 + K3 

+ L2 + L3 + L4 + L5 + L6 

25/09/2018 Infonamiddag L1 

12/10/2018 Pedagogische studiedag  

23/10/2018 Infoavond P + K1 

25/10/2018 Openklasvoormiddag 

nieuwe peuters 9u—11u 

27/10 t.e.m. 

04/11/2018 

herfstvakantie 

05/12/2018 grootouderfeest 

14/12/2018 KERSTMARKT  

20/12/2018 Openklasvoormiddag 

nieuwe peuters 9u—11u 

22/12/2018 

t.e.m. 

06/01/2019 

Kerstvakantie 

 

OOK DE OUDERRAAD SLUIT HET SCHOOLJAAR AF ! 

Tijdens de laatste maanden... 

  

  *   verkochten we maar liefst  414kg pannenkoeken 

  *    zorgen we voor een duwtje in de rug van de paashaas 

  *   hielpen we mee met de Zwerfvuilactie om de omgeving van de school een grote  

       schoonmaakbeurt te geven 

  *   steunden we het project School@farm van het 6de leerjaar door de helft van de kosten op     

       ons te nemen 

  *   organiseerden we een zeer interessante info-avond  : SOS mijn kind op de fiets 

  *   Trakteren we alle kinderen op een ijsje op hun laatste schooldag 

  *   Schenken we de 6de klassers een mooi afscheidscadeau 

  

Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest ! Dank je wel en tot volgend schooljaar ! 

  

We zien elkaar terug in onze bar tijdens de Welkomdag op 31 augustus. Wie graag actief wil   

meewerken met onze ouderraad, nodigen we uit op onze eerste vergadering op 23/8 om 20u op 

school (buiten op de speelplaats bij mooi weer, of ‘op zolder’). 

  

Fijne vakantie aan iedereen ! 

De ouderraad 

TWEEDE TRIMESTER 

31/01/2019 Openklasvoormiddag 

nieuwe peuters 9u—11u 

25/02 t.e.m. 

01/03/2019 

Sportklassen L3—L4—L5 

28/02/2019 Openklasvoormiddag 

nieuwe peuters 9u—11u 

02/03 t.e.m. 

10/03/2019 

krokusvakantie 

18/03 t.e.m. 

22/03/2019 

L6: bosklassen  

27/03/2019 INFOAVOND NIEUWE 

KLEUTERS EN PEUTERS 

28/03/2019 Openklasvoormiddag 

nieuwe peuters 9u—11u 

30/03/2019 OPENDEUR (10u-12u30) 

06/04 tem. 

21/04/2019 

paasvakantie  

DERDE TRIMESTER 

22/04/2019 Paasmaandag 

23/04 t.e.m. 

26/04/2019 

Sportklassen L1—L2 

01/05/2019 Dag van de arbeid 

11/05/2019 EETFESTIJN 

23/05/2019 Openklasvoormiddag 

nieuwe peuters 9u-11u 

25/05/2019 Vormsel 

29/05/2019 1/2de facultatieve  

verlofdag  

30-31/05/19 OLH-Hemelvaart + brug 

08/06/2019 Eerste communie 

10/06/2019 Pinkstermaandag 

28/06/2019 Les tot 12u 

 Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

zich even kan losmaken uit het gareel 

van de zorg en verantwoordelijkheid, 

dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken 

en de lucht en het water en de mensen erbij. 

Geef mij een hart dat klein als een kind 

de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon, 

dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in de ondergaande zon. 

Geef mij een hart dat nog kan luisteren 

naar de vogels, en kan glimlachen 

bij de verre geluiden van koeien Geef mij een hart, een open hart 

en open handen om naar de mensen toe te gaan, 

te luisteren naar hun verhalen en te snoepen 

van hun vriendschap als de avond valt. 

Geef mij een hart dat uitnodigt 

- als een rustbank in de lommer - 

iedere voorbijganger, Geef mij een hart dat zich wil bekeren 

tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 

een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen 

of mijn fiets zal gebruiken, 

of ik de andere kant van de wereld 

of de andere kant van mijn dorp zal zien, 

of de kracht van mijn lichaam 

zal meten met de golven, 

of stil van de zetel naar het bed zal gaan: 

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

en dan is het feest al begonnen. 

W E L K O M D A G  2 0 1 8  

VRIJDAG 31 AUGUSTUS OM 18u30 

W E L K O M D A G  2 0 1 8  

VRIJDAG 31 AUGUSTUS OM 18u30 



 

 

 

 

 

   Enkele hoogtepunten uit het 3de trimester  

 

2 prijsbeesten in de poëziewedstrijd 

 

 

De muur onder het afdak kreeg een frisse look! 

 

Later… 

Ik weet nog niet  

wat ik later zal zijn. 

Misschien word ik een echte kok. 

Ja, dat beroep vind ik wel fijn. 

 

Voetballer of keeper 

dat lijkt me ook wel iets. 

Of verzorger of wielrenner 

elke dag weg op de fiets. 

 

Misschien blijf ik niet lang alleen, 

maar daarvoor is er nog tijd. 

Ik weet niet of ik trouwen zal. 

Ik hoop dat het me niet spijt… 

Thibo Defrenne — L6  

 

Later… 

Later als ik groot ben, 

word ik actrice, kok of astronaut. 

Dan roept iedereen mijn naam, 

of doe ik toch iets met hout? 

Misschien word ik politieagente, 

En red ik mensen hun leven. 

In ieder geval geen chirurg,  

want daar moet ik van beven. 

Maar wacht, dan moet ik veel studeren  

en heb ik weinig vrije tijd. 

Ik zal nu al beginnen met mijn huiswerk, 

want anders krijg ik later spijt. 

Ik zal wel iets gemakkelijks doen, 

ik denk wel dat dat moet. 

Ik ben ook heel onhandig, 

want ik struikel vaak over mijn voet. 

 Marit Vandenheede — L6  

Resultaten ouderenquête 

MET DEZE MOOIE WOORDEN ZWAAIEN 

WE ONZE LEERLINGEN VAN L6 UIT. 

HET GA JULLIE GOED,  

YASSMIN—YUNA—MERIJN—SHANIA—

THIBO—ELISE—EMMA—RUBE—

RUBEN—ELIZE—LEWIS—MARITH—

SENNE–ELENA–MARIE–SEPPE—    

ZOË– MARIT– LAURENS—QUINTEN ! 

DE TOEKOMST LACHT JULLIE TOE!  

 
Bedankt aan alle ouders die deelgenomen hebben aan onze bevraging. Jullie betrokkenheid bij ons 

schoolgebeuren is van grote waarde voor ons. 

 

De resultaten van de ouderenquête werden met zorg verwerkt. Je vindt de besluiten binnenin deze 

schoolflits. 

De vele positieve punten die wij van jullie kregen, bundelden we in de vorm van een piramide. De 

woorden in de brede basis van deze vorm, wijzen erop dat deze door heel veel ouders gedragen 

worden. De bevestiging dat we goed bezig zijn, doet deugd! Dankuwel!  

Tegelijk hadden we ook veel aandacht voor de werkpunten en ideeën tot verbetering die jullie als 

ouders naar voren brachten. We hebben deze onderverdeeld in drie soorten. Projecten die we op 

korte, middellange en op lange termijn zullen aanpakken.  

We streven ernaar om elke dag verder te bouwen aan een war-

me school, waar het goed leren én leven is. 

Met het hele team engageren we ons elke dag om te blijven 

garant te staan voor kwaliteitsvol onderwijs. 

 

Bedankt voor jullie vertrouwen! 

 

Team VBS Desselgem  

Op onze website, blogs en facebookpagina vind je nog veel meer! 

www.vbsdesselgem.be 


