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Jaarthema : Kakelbont! Voorbij de kleuren 

Het drukwerk wordt gesponsord door het lokaal kantoor van Johan Bossuyt   

Beste ouders, 

 

Wij blikken heel tevreden terug op ons geslaagde schoolfeest. We zijn 

vooral blij dat we van jullie, onze gezinnen, zoveel enthousiaste reacties  

mochten ontvangen.  Dankzij de vele inspanningen van de juffen werd 

ons een mooi verhaal aangeboden over Pigmentus. Het kleurrijke spek-

takel zette het jaarthema op een boeiende manier in de kijker. Hierbij 

willen we ook eens de acteerprestatie van onze secretaresse Gudrun in 

de verf zetten. We willen haar hier ook extra voor bedanken! 

Met de lente in het vooruitzicht, plaatsen we deze maand de kleur groen in de kijker.  

 

Intussen gebeurde er weer heel wat op onze school. De klassen 1,4,5 en 6 werden uitgerust met nieuwe beamers. 

Hiermee beginnen we aan onze tweede generatie. Klas 2 en 3 krijgen deze in de loop van volgend schooljaar.  

Interne kwaliteitszorg vinden we belangrijk. De verwerking van de enquête voor de kinderen is achter de rug. Wij 

delen de resultaten graag met jullie. We zijn fier op onze school en de werkpunten worden onmiddellijk aangepakt. 

De leerlingen krijgen inspraak daar waar mogelijk is. U kan de verwerking van de volledige enquête binnenin deze 

schoolflits vinden.  

Voor de paasvakantie zijn jullie (de ouders) aan de beurt om deel te nemen aan een bevraging over onze school.  

 

Ook het lentegevoel dat stilaan bij ons allen begint te ontluiken, brengt nieuw leven in de brouwerij. We pakken de 

schooltuin aan, geven onze gloednieuwe bijenkast een 

plekje in de zon. We planten en zaaien en onze zesdes 

trekken op zeeklassen en starten met school@platteland. 

 

Geniet straks van een deugddoende paasvakantie!  

 

 

 

 

 

Belangrijke data  
Tweede trimester  

14/03/18 Pedagogische studiedag ism 

Stadsbestuur Waregem 

19-23/03/18 Zeeklassen Bredene klas 6 

29/03/18 Openklasvoormiddag nieuwe 

peuters 9-11 uur 

2-15/04/18 paasvakantie  

Derde trimester  

16-20/04/18 Sportklassen L1-L2 

16/04/18 Infoavond   

18u30 - 19u30 

21/04/18 Opendeurdag  

10u-12u 

30/04/18 Facultatieve verlofdag 

01/05/18 Feest van de arbeid 

02/05/18 Pedagogische studiedag 

ZILL 

09/05/18 Facultatieve halve vrije dag 

10/05/18 OLH – Hemelvaart 

19/05/18 Heilig Vormsel 14u B-L 

21/05/18 Pinkstermaandag 

26/05/18 Eerste communie 14u B-L 

29/06/18 Les tot ‘s middags 

Zwembeurten 

Maart 1 en 15 en 29 

April 26  

Mei 17 en 31 

Juni 28 

Sport op woensdag 

07/03/18 Kleuterhappening 2de en 

3de kleuter Waregem 

21/03/18 Trefbaltornooi 3de en 4de 

leerjaar in Sporthal  

Desselgem 

16/05/18 Estafetteloop 1ste tot  6de 

lj  Vijver Waregem 

06/06/18 Initiatie fietscross 1ste tot 

6de lj Waregem  

 

Foto’s op de website 

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 > 2017-2018 > kies het mapje dat je wenst te bekijken. 



 

 

 

   ZAMELEN JULLIE OOK MEE IN? 

De Whizzkids wedstrijd omvat 3 vragenreeksen. Elke reeks  bevat 
20 zoekopdrachten, vragen over educatieve sites en ICT- en media-
toepassingen en eventueel een kleine praktische opdracht. 
De 50 klassen die na de 3 vragenreeksen bovenaan de rangschikking 
staan, mogen deelnemen aan de halve finale op woensdag 14 maart. 
De 4  klassen die na deze halve finale bovenaan staan, strijden tijdens 
de finale op 21 maart om de Whizzkidstrofee in de wacht te slepen. Zowel de halve finale als de finale gaan 
door in Google Brussel.  
We wensen onze Whizzkids-delegatie van VBS Desselgem superveel succes!  We zijn nu al fier op jullie!  

We werden onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilve-
ren Verkeer op School-medaille. Onze school kreeg deze bekroning wegens haar inzet 
voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 48 gouden, 159 zil-
veren, 478 bronzen Verkeer op School-medailles uit op basis van de activiteiten die de scho-
len inrichten.  

Deze medaille toont aan dat we op goede (én veilige) weg zijn! 

 ZILVEREN MEDAILLE VERKEER OP SCHOOL 

PANNENKOEKENVERKOOP OUDERRAAD 

 

 

De muur 

Een kindvriendelijke muurtekening op de 

kleine speelplaats. 

 2 groepen van L5 en L6 mogen naar halve finale in Brussel  

Naar jaarlijkse traditie verkoopt de ouderraad terug pannenkoeken.  

1 kg pannenkoeken kost 6.50 euro 

Het bestelformulier wordt meegegeven met de kinderen.  

Bestellen kan tot en met 17 april.   

    De pannenkoeken zullen geleverd worden op 26 april. 

Weet je niet wat te doen met je lege inktpatronen en batterijen of    

oude gsm? Breng ze mee naar onze school en leg ze in de inzamelbox ! 

Huldiging winnaars Lego league door Waregemse Cultuurraad  

 

De deelname van onze leerlingen aan de Lego League in Vives in Kortrijk ging niet              

onopgemerkt voorbij.  Ze werden nog eens in de bloemetjes gezet en kregen nog een extra 

trofee van de Waregemse Cultuurraad! Proficiat!  


