
 

 



INFRASTRUCTUUR 

FACEBOOK & TWITTER 

Tijdens de zomervakantie werd er binnen de kleuterblok een ventilatie-

systeem aangebracht waardoor we de luchtkwaliteit kunnen             

verbeteren!  

Er zijn eveneens grote elektriciteitsaanpassingen gebeurd waardoor 

we een positief keuringsverslag mochten ontvangen. 

 

PASTORAAL 

Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe dag. 

Een nieuw schooljaar betekent nieuwe vrienden maken. 

Een nieuw schooljaar betekent een mooie lach 

Een nieuw schooljaar betekent nieuwe mensen die je hart raken. 

Een nieuw schooljaar betekent een nieuw begin. 

Reeds 207 vinden  onze facebook-

pagina leuk!  Jij ook ? Je kan ons 

vinden op : 

www.facebook.com/vbsdebloesem 

  Volg ons ook op Twitter: 

   @vbsdebloesem 

GRIEZELMOPPEN 

Er komt een skelet bij de dokter. 

Zegt de dokter: "Bent u niet  een beetje te laat!"  

————————————————————————————————— 

Er dwalen twee spoken door een huis. Plots komt van boven  

een zacht gestap. Zegt het ene spook tegen het andere:  

"Geloof jij in mensen?"  

WOORDZOEKER 



 

 

FACTURATIE 

U kan er steeds voor opteren om uw schoolfactuur digitaal te ontvangen. U 

krijgt vervolgens een overzicht waarop de periode van ontvangst  staat ver-

meld. Uiteindelijk hoeft u enkel nog de betaling te vervolledigen. 

Deze manier van facturatie zorgt er voor dat er geen documenten verloren 

gaan en is positief voor het milieu. 

Het enige wat u hoeft te doen, is ons secretariaat verwittigen  of u een digitale 

facturatie wenst.  

Carine.vandergucht@debloesem.net   -   053/83.91.46 

We zijn zeer blij te zien dat onze kinderen dagelijks hun fluohesje dragen! 

Indien u het oorspronkelijke fluohesje niet  meer gebruikt, kan u er zelf eentje 

voorzien of op school een nieuw exemplaar aankopen voor 4 euro.  

Wij danken  eveneens alle mensen die de afspraken i.v.m. het afhalen van de 

kinderen zeer goed respecteren! 

Indien uw kind van een vriend/buur… meeneemt, dient de ouder van dit kind 

de leerkracht of de directeur vooraf te verwittigen. 

Weldra zal ons team een vorming i.v.m. levensreddend handelen krijgen op-

dat wij in noodsituaties kunnen optreden. 

VEILIGHEID 

In zeer dringende gevallen kan u naast het vaste telefoonnummer van 

de school  053/83.91.46. ook het volgende  nummer gebruiken: 

0477/65.45.44. 

CONTACTGEGEVENS 

NIEUWE LEERKRACHTEN 

Juf Kim De Neef (Klas Geel), juf Wendy Pien (Klas 2B) en vanaf oktober zal er 

een bijkomende leerkracht bewegingsopvoeding worden aangesteld:   

Tobias Bronselaer. 

Hij zal telkens op dinsdagnamiddag instaan voor de begeleiding van turnen / 

zwemmen. 

JAARTHEMA 

JAARTHEMA 2014-2015 : IEDEREEN TELT MEE ! 

Zowel binnen de kleuter- als lagere school zullen we onze klaswerking verder 

uitbreiden opdat onze leerlingen een grotere preventieve zorgwerking zullen 

krijgen. Het accent zal hierbij onder andere op de verschillende elementen 

van metend rekenen en meetkunde liggen. 

 We zullen binnen dit schooljaar eveneens volgende doelen vooropstellen: 

- Mediaopvoeding binnen de kleuter- en lagere school aanbieden 

- Organiseren van speelplaatsspelen die de relaties tussen leerlingen lagere 

school stimuleren 

- Wekelijks organiseren van kleuteryoga en snoezelactiviteiten kleuters. 

- Ontwikkelen van een rouwkoffer kleuter- en lagere school 

- Uitbreiding van de kangoeroewerking lagere school 



Maandkalender oktober 2014 

29/09: Lokale verlofdag (= GEEN SCHOOL) 

02/10: Rugschool  NM  Klas 4 

07/10: 19.00 uur Infoavond nieuwe instappers (Blauwe klas)  

 november,  januari en februari 

09/10: Fruitdag 

09/10: Rugschool  NM  Klas 4 

13/10: Rapport Lagere school 

13/10: Bosuitstap in Buggenhout Klas 1A, 1B, 2A en 2B  VM+NM 

13/10: Bosuitstap naar het Vondelhof (Klas 3 en 4)  VM+NM 

14/10: Bezoek Plantentuin in Meise (Klas 5 en 6)   VM+NM 

14/10: 20.00 uur Ouderraad 

16/10: Rugschool  NM  Klas 4 

18/10: Griezeleetfestijn 

19/10: Griezeleetfestijn 

20-24/10: Stage Klas 1A 

20/10: Snoezelactiviteit in Aalst  NM  voor Klas Oranje 

22/10: Snoezelactiviteit in Aalst  VM   voor Klas (blauw + kuikens van de paarse)  

23/10: Rugschool NM  Klas 4 

24/10: Bezoek Technolab in Erpe-Mere (Klas 5 en 6) VM+NM 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

* Eerste schooldag (Kleuter)   Maandmenu Oktober 

* Spelen op de speelplaats (Lager)  Digitale kalender   

*Bezoek Muziekacademie (3A en 3B)  ‘Activiteiten’ 

* Scholenveldloop 

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Proficiat aan de ouders van: 

* Stella,  een zusje voor Milo (1A) en  metekindje van Ilse VI 

* Laure, een zusje voor Lenno (Blauw) 

* Morena, een zusje voor Damiano (2B) en Mikelangelo (Rood) 

Onze oprechte deelneming aan: 

*  juf Rita  met  het overlijden van haar schoonvader. 

SCHOLENVELDLOOP 
Proficiat aan de winnaars: 

Romy (1B) met zilver ,Jul (2A) en Robin (3B) met hun goud. 

Maar we zijn ook zeker en vast fier op onze andere leerlingen !    

De uitslagen hangen uit aan de refter. 


