
Dank je wel, directeur Fabian, om onze school al die jaren te leiden.
Van harte welkom, directeur Wim!

Team VBSH

Activiteiten MAART

ma. 27/2 KO
Zorgco

Instapdatum nieuwe kleuters : van harte welkom aan de nieuwe kleuters en hun ouders
Bijeenkomst netwerk zorgcoördinatoren kleuteronderwijs

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

Filmvoorstelling ‘Kabam’  in CC De Steenoven om 10.30 uur
Zwemmen

wo. 1 KO+LO Start jeugdboekenmaand in het thema ‘Geluk’
Klasactiviteiten i.s.m. de bib. tijdens de jeugdboekenmaand.

do. 2 5A/5B
CASS

Theatervoorstelling  ‘Kom Hier!’ in CC DE Steenoven om 9   uur
Bijeenkomst Comité Afgevaardigden van schoolbesturen KBOHerzele en St.-Franciscus

vr. 3 3 KK/3KST/3KWOU
5A

Zwemmen (voormiddag)
Kunstkuur  i.s.m. de academie

ma. 6 3A
6B
6A/6B

Cultuurweek i.s.m. cultuurdienst gemeente Herzele
Medisch onderzoek  in CLB-centrum Zottegem (voormiddag)
Individuele oudercontacten

di. 7 6A/6B
6des

Individuele oudercontacten
Infoavond Prevhlo ( rond drug- en alcoholpreventie)  om 19.30 uur Wattenfabriek

wo. 8 Personeelsteam Pedagogische studiedag voor onderwijzend personeel .Geen school voor de leerlingen.
Vergadering Raad van Schoolbestuur KBOHerzele om 19.30 uur

do. 9 6A Bezoek aan Richtpunt Campus Zottegem ( i.f.v. oriëntering naar secundair onderwijs)

vr.10 5B Kunstkuur i.s.m. de academie

za. 11 KO Opendeur- en kennismakingsvoormiddag in de kleuterafdelingen

ma. 13 6A/6B Bosklassen in centrum LPM in Durbuy (t.e.m. vrijdag 17/3)

di. 14 5A/5B/2A/2B Zwemmen

wo. 15 Leraren Bijeenkomst voor startende leraren in de scholengemeenschap

vr. 17 5A/5B
3 KK/3KST/3KWOU
4B

Lezing in de bib door auteur Rob Baetens om 13.15 uur
Zwemmen
Kunstkuur i.s.m. de academie



ma. 20 6A/6B
Leraren

Lezing in de bib door auteur Vera Van Renterghem om 9.10 uur
Personeelsvergadering om 16 uur

di.21 Dir
Leraren

Directievergadering scholengemeenschap St.-Franciscus
Preventie: opleiding personeelsleden BA4

vr. 24 6A/6B
KO
4A

Fietsdag op terreinen rond CC De Steenoven ( org. sportdienst gemeente Herzele)
Sportdag voor alle kleuters  in de sporthal van De Steenoven
Kunstkuur i.s.m. de academie

di. 28 KK+KST
5A/5B/6A/6B/2A/2B

Theatervoorstelling in CC De Steenoven om 10.30 uur
Zwemmen

do. 30 1A/1B/5A/5B Medisch deelonderzoek op school door CLB

vr. 31 LO
5A
3KO

Houdingenrapport
Kunstkuur i.s.m. de academie
Zwemmen

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

Wij gedenken in onze gebeden:

Mevr. Jeanne Van der Straeten, grootmoeder van Shana De Bosschere, titularis van 5de leerjaar B

Goed om weten

Woensdag 1 maart is de start van een nieuwe
levensfase voor onze afscheidnemende directeur
Fabian Mory. Na 31 jaar directeurschap waarvan
22 jaar in VBSH, gecombineerd met de functie
van coördinerende directeur in de
scholengemeenschap en na een
onderwijscarrière van 41 jaren wacht hem een
verdiend pensioen.
Directeur Fabian is en was jarenlang het gezicht
van de VBSH , van onze 3 vestigingen, voor onze
meer dan 320 leerlingen.
Al die jaren leerden heel veel kinderen en hun
ouders VBSH kennen via Fabian.
Al die jaren kon hij rekenen op een sterk

schoolteam en bouwde steeds weer opnieuw een sterk team uit. Want … velen gingen hem voor op
pensioen.
Op deze manier staat VBSH vandaag voor kwaliteitsvol, zorgzaam onderwijs, met een gemotiveerd, sterk
en collegiaal team, steeds weer in het belang van de kinderen die ons door jullie zijn toevertrouwd.

Op 1 maart wordt de directeursfakkel waardig doorgegeven.
Het bestuur van vzw KBO HERZELE besliste begin februari om Wim DECOCK aan te stellen als opvolger
van Fabian.
Wim is 44 jaar, woont in Bavegem, is gehuwd en vader van 5 kinderen. Hij is opgegroeid in een echte
onderwijsfamilie en heeft dus van jongs af aan “onderwijsbloed” in de aderen.



Hij was tot op vandaag aan de slag als leerkracht LO en beleidsondersteuner in de basisschool van het
Sint-Barbaracollege in Zottegem (afdeling Trapstraat).
In de komende weken zal Fabian aan Wim ondersteuning bieden en zorgen voor een goede overdracht van
de directeurstaken in VBSH.

Fabian wensen we een fijn pensioen toe, gezond, genietend van meer vrije momenten met de familie … en
met nog steeds een kloppend hart voor het onderwijs.

Wim wensen we een succesvolle start toe als nieuwe directeur van VBSH samen met het voltallige
schoolteam !
Het schoolbestuur is ervan overtuigd dat met Wim een professionele en zeer gemotiveerde opvolger klaar
staat !
Voor jullie als ouders is op deze manier continuïteit gegarandeerd.
Maar vooral … het enthousiaste schoolteam van VBSH staat iedere dag opnieuw klaar voor jullie kinderen !

Met vriendelijke groeten

Emmanuel De Coen, voorzitter KBO Herzele

Het boekenhoekje

Maart is jeugdboekenmaand!
En wat een geluk hebben we met dit feest van het boek!
Om dit te vieren staat er heel wat op de kalender deze maand. En dit allemaal in samenwerking met de bib.
Voor de kleuters wordt er een voorleespakket voorzien.
Voor de 1ste en 2de graad is er een boekenpakket voorzien met leuke spelletjes.
Voor de 3de graad zijn er auteurslezingen gepland in de bib.
Daarnaast zal er ook heel wat aandacht voor boeken zijn in onze school.

En als we onze school nu eens vullen met geluksmomentjes?
Hebben jullie een boekje waar jullie gelukkig van worden?
Zijn er momenten van grote en kleine gelukjes die je wil delen met ons?
Trek een foto en deel jullie
geluksmomentje  via de
facebookpagina van VBSH,
mail of agenda van je kind.
Dan krijgen jullie een plekje
op onze geluksmuur die de
hele maand maart te zien zal
zijn op onze school.



Een nieuw logo!

Sinds vorige week heeft onze school een nieuw logo! Daar zijn we uiteraard trots op! Achter ons
logo schuilt een sterke missie. Wil je er meer over weten, bekijk dan het filmpje op onze website
of de VBSH-Facebookpagina. Ter gelegenheid van ons nieuw logo geven we een sticker bij deze
nieuwsbrief. Hopelijk krijgt deze een mooi plekje!

Klasnieuws

Breng een bezoekje gebracht aan onze FB-pagina’s van de VBSH, van de afdelingen, van de
klassen! Breng ook een bezoekje  aan onze website www.vbsh.be
De school contacteren per email : info@vbsh.be of secretariaat@vbsh.be

http://www.vbsh.be
mailto:info@vbsh.be
mailto:secretariaat@vbsh.be

