
Activiteiten FEBRUARI

wo. 1 KO
KO+LO

Instapdatum nieuwe kleuters
Teldatum basisonderwijs ( schooljaar 23-24)

do. 2
KO+LO
mentor

Nieuwjaarsbijeenkomst oud-leraren VBS
Pannenkoeken op lichtmis
Regionale vergadering voor mentoren/begeleiders

vr. 3 LO
4A/B
KS

Houdingenrapport
Sportactiviteit ‘alles met de bal’ in sportcentrum De Steenoven ( 9 uur )
Musical ‘Wolf en big’ in CC De Steenoven

ma. 6 LO 1+2+3 Theatervoorstelling ‘Kat met laarzen’  in CC De Steenoven om 10.30 uur

di. 7 6A
dir
Leraren

Medisch onderzoek in CLB-centrum Zottegem (voorm.)
directievergadering SG
Personeelsvergadering om 16 uur

do. 9 LO
5A/5B
1A/1B

Dikke truiendag #iktrekhetmijaan
Klasspel ‘maritieme wereld’
Initiatie 2de deel  ‘ rots en water’ (werken rond weerbaarheid)  i.s.m. de gemeente

vr. 10 6A/6B Interscholenquiz: quiz4school in De Steenoven (organisatie sportdienst gemeente)

ma. 13 dir Vergadering directiecommissie O-VL (nam.)

di. 14 5A/5B/6A/6B/2A/2B
ICT-co (Ruben)

Zwemmen
overleg voor ICT-coördinatoren van de scholengemeenschap

do. 16 LO  1ste  tot 5de Individueel oudercontact
Vergadering coördinerende directies

za. 18 KO+LO Begin van de krokusvakantie t.e.m. zondag 26 februari

ma. 27 KO Instapdatum nieuwe kleuters
Bijeenkomst zorgcoördinatoren in Grotenberge

di. 28 5A/5B/6A/6B/2A/2B
3 KK+WOU

Zwemmen
Filmvoorstelling ‘Kabam’  CC De Steenoven (10.30 uur)

do. 2/3 5A/5B
6B

Theatervoorstelling om 11 uur in CC De Steenoven
Kennismaking met studierichtingen PTI-Zottegem i.f.v. oriëntering naar sec. ond.
(6A gaat op 9 maart)

vr. 3/3 3 KO
LO

Zwemmen
Puntenrapport

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



Wij gedenken in onze gebeden: Proficiat met de geboorte:

De heer Edward Verhofstadt, opa van Storm
Steenhout (3A)
Mevr. Doreen Wilkins, grootmoeder van
Charlotte Van Beveren (6B)
Mevrouw Magda Franchoo, grootmoeder van
Noor De Cooman (5A)

Remus, broertje van Margot Breyne (1KK)  en
kleinkindje van Betty De groote (vrijwilligster
in de opvang)

Nieuw logo voor VBSH!

In de loop van februari lanceert VBSH een nieuw logo. Het huidige logo is immers meer dan 20
jaar oud en dus aan vervanging toe.

Het nieuwe logo straalt uit wie we zijn: het is niet
alleen mooi qua vorm en kleur, maar het straalt ook
onze visie uit. De afbeeldingen hiernaast geven
weer waarvoor we staan = ons project.
Later meer hierover.

Onze leerlingen konden het logo al beschouwen (zie filmpje op onze Facebookpagina) en ook
onze leerkrachten en bestuur kregen het reeds te zien. Eén tip: er zit beweging in!
In de loop van februari onthullen we het nieuwe logo voor iedereen!

Het boekenhoekje

Meer leesplezier in de nieuwe schoolbib van de vrije basisschool

De voorbije maanden stond het “bevorderen van leesplezier” op het prioriteitenlijstje van de lagere
schoolkinderen van de VBSH.

Uit een bevraging bleek dat onze kinderen meer nood hadden aan gezellige  leesplekjes  op school.
Leerlingen deden hierbij een concreet voorstel om een leegstaand lokaal in het vroeger kloostergebouw in
te richten als leeslokaal.

Een groep enthousiaste leerlingen van de bovenbouw maakte deel uit van de leesraad en verdeelde in
overleg met leesjuf Griet Michiels het voorbereidend werk over verschillende deelteams.



Kinderen overlegden over de inrichting, het aanbod , de praktische werking en de promotie !  Ook enkele
ouders van leerlingen zorgden voor de
praktische omkadering van de inrichting.

Het lokaal werd uiteindelijk een gezellig
leesplekje waar kinderen graag zitten om in
alle rust een boekje te lezen. De schoolbib
was een feit!

Op 11 januari jl.  werd de nieuwe
schoolbib feestelijk ingehuldigd in
aanwezigheid van de schepen van
onderwijs Benjamin Rogiers. Alle klassen
kwamen alvast een kijkje nemen.

Klasnieuws

De kinderen van het tweede leerjaar namen deel aan de gezondheidsklassen. Tijdens die week
maakten de leerlingen kennis met een aantal sporten zoals pingpong, basket, hockey, het
conditieparcours ... Ook een leuk fietsparcours stond op het programma. Gezond eten en veel
bewegen stond centraal tijdens die week. Samen een gezond ontbijt of een gezonde lunch
samenstellen en nadien opeten was superleuk. Na afloop van de gezondheidsklassen keerde
iedereen met een welverdiende, zelfgemaakte medaille huiswaarts. Foto’s: zie keerzijde



Sneeuwpret in afdeling Station! Warm gekleed genoten onze kinderen van het witte laagje
sneeuw op onze speelplaats. De week erop werkten we in onze klassen verder rond het thema
winter.


