NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

Activiteiten februari
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Vergadering oudercomité 20 uur
Bijeenkomst netwerk aanvangsbegeleiders
Bijeenkomst beheerraad ondersteuningsnetwerk
Bijeenkomst directiecommissie O-VL

KO+LO
6A/6B

Pedagogische studiedag leraren .
GEEN SCHOOL voor kleuters en leerlingen
Infobeurs in Sint-PAulusinstituut

do

6
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KO+LO

MOS-actieda: Dikketruiendag

wo
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6B

Bezoek aan technische school i.f.v. oriëntering

do
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3 KO+ 1A/1B

Integratieactiviteiten

ma
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3A/3B
KW

Cultuurweek voor 3de leerjaren
Snoezelactiviteit ( Odisee Aalst)

di

18

1 KS+1KK
Team

Snoezelactiviteit ( Odisee Aalst)
Personeelsvergadering om 16 uur

wo
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Vergadering coördinerende directies O-VL

do

20
Lager 1-5

Netwerk ICT-coördinatoren
Individuele oudercontacten

Lager
6A
KO

Puntenrapport
Bezoek aan een technische school i.f.v. oriëntering
Thema ‘carnaval’ in kleuterafdelingen

vr

21

ma

24

ma

02/03

Nascholing leraren leerplan Frans en nieuwe leerplan ZiLL

Bijeenkomst oud-collega’s VBSH ( namiddag)
Vergadering Raad van Bestuur KBO Herzele ( 19.30 uur)

Begin krokusvakantie t.e.m. zondag 29 februari
Instapdatum nieuwe kleuters

KO = Kleuteronderwijs | LO = Lager onderwijs
KK = Kleuters Kerkstraat | KW = Kleuters Woubrechtegem | KS = Kleuters Station

Ter gelegenheid van Lichtmis werden de kleuters en leerlingen
getrakteerd op lekkere pannenkoeken. We konden rekenen op
de medewerking van enkele bereidwillige grootouders en leden
van het oudercomité. Dank namens alle kinderen!

1

Goed om weten
Proficiat aan de laureaten en winnaars van de VBSH van de gedichtenwedstrijd 2020.
Op 30 januari werden tijdens een plechtige proclamatie de prijzen uitgereikt aan de laureaten van
het basisonderwijs . Onze school had maar liefst 7 winnaars in de categorie van het basisonderwijs.
4de leerjaar: Margaux Kellens, Andreas Ampe en Gitte Peytier
5de leerjaar : Hanne Pevenage, Sam Pevenage
6de leerjaar: Jochen De Groote , Quinten Van Herreweghe

Proficiat aan de winnaars van de tombola EETFESTIJN
Vooreerst een warme dank aan de vele honderden aanwezigen op het jaarlijkse eetfestijn van de
VBSH. Hartverwarmend !!!
Met de opbrengst financieren we dit schooljaar een deel van de nieuwe leermethodes in kleuter
(voorbereidend schrijven) en lager ( wereldoriëntatie en taal) in het kader van de
leerplanvernieuwing Zill !
Ook een dank voor uw deelname aan de tombola. De winnaars ontvangen een aankoopbon ( lokale
economie Herzele). Proficiat aan: Viktor De Fleurquin, Josée Fonck en Daniel de Clippel.

Ewoud Vromant, de papa van
Jana en Jasper, is
wereldkampioen individuele
achtervolging geworden in het
G-baanwielrennen. Dat gebeurde
in Canada.
Een bekroning van bijzonder
hard werken.
Proficiat!

Nieuwsbrief VBSH
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