
Activiteiten DECEMBER

28/11 Team Begin van de adventsperiode. Start project van Welzijnszorg ‘Samen tegen armoede’.

vr. 2 dir.
4B

Overleg directies en preventiedienst
Kunstkuur

ma. 5 KO Wou+Station Bezoek van de sint en piet

di. 6 KK( KO+LO)
3A+4A/B+1A/B

Bezoek van de sint en piet
Zwemmen

wo. 7 KO+LO
Bestuur

Geen school. Pedagogische studiedag voor het schoolteam.
Vergadering schoolbestuur om 20 uur

vr. 9 5A Kunstkuur

za. 10 Kerstwandeling. Vertrek tussen 15 uur en 17 uur. (speelplaats hoofdschool).
Vanaf 17 uur kerstmarkt met o.a. poster- en wenskaartenbeurs, animatie vioor kids,
kerstkraampjes…

di. 13 ICT-co Overleg ICT-coördinatoren van de scholengemeenschap (namiddag)

wo.14 1KK Oudercontacten 1 KK deel 1 (uitnodiging volgt)

do. 15 CASS
1KK
1+2 KWOU

Vergadering schoolbesturen van de scholengemeenschap om 12.30 uur
Oudercontacten  1KK deel 2 (uitnodiging volgt)
Oudercontacten  1+2 KWOU (uitnodiging volgt)

vr.  16 4A/B
5B

Medische onderzoek op school (voormiddag)
Kunstkuur

di. 20 3A+4A/B+1A/B
dir.

Zwemmen
DIrectievergadering scholengemeenschap

do. 22 LO Puntenrapport

vr. 23 KO+LO Geen school. Facultatieve verlofdag.

zo. 25 Zalig Kerstmis ! Begin kerstvakantie t.e.m. zondag 8 januari

zo. 1 Een gelukkig en gezond 2023 aan alle kinderen, hun ouders en familieleden!

wo. 11 LO Boekenfeest op school met opening  van vernieuwde schoolbib.

do. 12 1+2  KS Oudercontacten 1+2 KO Station (uitnodiging volgt)

do. 19 2 KK Oudercontacten 2 KK ( uitnodiging volgt)

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



Proficiat met de geboorte:

Kenan, broertje van Davina Ilunga (2KS)
Richard, kleinzoon van Wim De Vuyst, preventieadviseur KBOHerzele

Léah Roelandt, zusje van Lily

Goed om weten

KERST @VBSH

Kom op zaterdag 10 december meegenieten van de kerstsfeer op
school. Tussen 15 uur en 17 uur kan je aan eigen tempo met je
familie een kerstwandeling maken. Onderweg liggen verrassingen
klaar! Nadien kan je op onze gezellige kerstmarkt nog gezellig
napraten met een hapje en een drankje, leuke kerstgeschenken
kopen en de nieuwste  poster- en wenskaarten aanschaffen. Voor
de kinderen voorzien we kinderanimatie met schmink,
springkasteel. Inschrijven voor de kerstwandeling doe je best
vooraf. Toegang tot de kerstmarkt is gratis. Van harte welkom.

EEFTESTIJN

Na twee corona-schooljaren nodigen wij jullie  -indien de
omstandigheden het toelaten- terug uit op een traditioneel fysiek
eetfestijn op zondagmiddag 29 januari in de St.-Antoniuskring in
Borsbeke. WIj voorzien op vraag ook de keuze voor afhaling van de
menu’s. WIl alvast deze datum noteren!

Het boekenhoekje

Er beweegt wat in onze school. Er staat wat te gebeuren!
Heel wat leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kwamen de afgelopen weken samen om te
overleggen wat er zou kunnen gebeuren met onze schoolbib. De leerlingen zijn nu volop bezig om hun
ideeën uit te werken, vorm te geven en te realiseren. Dit doen ze allemaal tijdens hun vrije tijd. Het resultaat
van al hun werk zal worden voorgesteld aan alle leerlingen op woensdag 11 januari. Meer nieuws volgt
later.

Ook de voorleesweek was weer een succes. En wat werd er voorgelezen op onze school. Iedere leerkracht
ging extra voorlezen zowel tijdens de les als tijdens de speeltijden.
Ook heel wat leerlingen lazen voor aan de kinderen van het eerste en tweede leerjaar. Dit smaakt naar meer
was een opmerking die ik veel hoorde deze week.
Dat is natuurlijk een challenge voor ons die we niet laten liggen. Ook de volgende weken en maanden zal er
voorgelezen worden in onze school aan alle leerlingen die dit willen.
Alvast een grote dank je wel voor alle voorlezers!



Klasnieuws

Grootoudersfeesten in de kleuterafdelingen
In de verschillende kleuterafdelingen werden de grootouders in het zonnetje gezet. Samen met hun
kleinkinderen werd er feest gevierd, gezongen en gedanst, geknutseld , bewogen en gewandeld. Uiteraard
ontving elke grootouder ook  een passende attentie van hun kleinkind(eren). Als afsluiting van de namiddag
genoten  de grootouders van koffie en gebak. Bedankt aan alle medewerkers voor de geslaagde
grootoudersnamiddagen.



De sint komt op bezoek in de kleuterklasjes
De kleuters van de eerste kleuterklas in de afdeling Station kijken vol
spanning uit naar de komst van de Sint en zijn pieten !
In de klas bouwden ze alvast een grote stoomboot om heerlijk in te
spelen,  plaats genoeg dus voor de pakjes ;-)


