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9 maand verder 
SCHOOLJAAR 2018 – 2019 

 

 

Welkom aan onze 6 nieuwe peuters! 
 
23 april en 3juni waren de laatste instapdagen van dit schooljaar. 
Onze peuterklas werd gezegend door de aanwezigheid van: 

Jeroom, Wannes en Lia 
 

En ook ons Westhoekschooltje mocht enkele enthousiaste instappers verwelkomen: 
Nolan, Imke en Oscar 

 
Wij zeggen oprecht en welgemeend ‘Van harte welkom’! 

Wij hopen dat jullie zich intussen thuis voelen op onze school! 
Dank-je-wel aan de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s voor het vertrouwen in de VBS! 

Ook voor jullie staat onze schoolpoort elke dag wagenwijd open! 
 
De volgende instapdatum voor nieuwe peuters valt op maandag 2 september, de startdag van het schooljaar 2019-
2020. Om alle aanstaande peuters en hun ouders de kans te geven nu reeds een kijkje te nemen in onze gezellige 
peuterklassen, organiseren wij in de maand juni onze 3de opendeurdag van dit schooljaar: 

Vrijdag 7 juni om 9 uur. 
 

Geef dit bericht door aan gezinnen met een kindje dat binnenkort voor het eerst naar school mag. Help ons bij de 
verdere groei van onze VBS-familie. Dank jullie wel! 
 
Noteer ook alvast onze opendeurdag op 24 augustus in je agenda. Die voormiddag zetten we alle 
klassen open van 10u tot 12u. 
 
 
 

WAT BRENGT JUNI ONS 
 
 

Juni – laatste schoolmaand 
Nog even alles op alles zetten en dan is het ………! 

 
à Proefwerken in de gehele lagere school 

Eind mei kregen alle klassen vanaf het derde leerjaar een toetsenwijzer. Hierop staat per dag 
heel duidelijk aangegeven over welk vak er proefwerk wordt afgelegd en hoe de kinderen zich 
hierop kunnen voorbereiden. Hou deze toetsenwijzer goed in de gaten.  De kinderen van het 
eerste en tweede leerjaar krijgen geen planning mee. In deze klassen wordt meer getoetst 
naar parate kennis. Ter voorbereiding van elke toets krijgen onze leerlingen de dag vóór de 
toets een huiswerk mee waarmee de leerstof nog even kan opgefrist worden. De 
toetsenperiode wordt afgesloten op vrijdag 21 juni. 
 
 

WELKOM 
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Eén ding is zeker : 
WIE ZIJN BEST DOET, IS ALTIJD GOED BEZIG ! 

 
 
 
 
à IDP 6de leerjaar 

Wij willen op school voortdurend nagaan of we goed werk leveren, of we onze leerlingen meegeven wat u van 
ons verwacht.  Daar buigen we ons ieder jaar over met ons ganse schoolteam.  Om onszelf voor de spiegel te 
plaatsen, willen we de resultaten van onze leerlingen op het einde van de basisschool kennen.  Daarom nemen 
wij elk schooljaar deel aan de interdiocesane proeven voor de Vlaamse katholieke basisscholen. 

 
Als schoolteam kunnen wij via deze toets vaststellen of de meeste leerlingen op het einde 
van de basisschool de elementaire kennis en vaardigheden in de verschillende domeinen 
van wiskunde en Nederlands bereiken.  Bovendien kunnen we die resultaten vergelijken met 
wat er in het algemeen in alle Vlaamse katholieke basisscholen bereikt wordt.  We kunnen 
bijvoorbeeld vaststellen dat we voor de getoetste delen van wiskunde, Frans of Nederlands 
prima werk geleverd hebben en dat we dus kunnen voortdoen zoals we bezig zijn.  Of het 
kan zijn dat we toch enkele tekorten opmerken.  Dan willen we op zoek gaan naar de oorzaak 
ervan en daar ook iets aan doen.  Die proef is dus voor ons een middel om ons werk als 
leerkracht te verbeteren.  Dit schooljaar gaan de proeven door op woensdag 12, donderdag 
13 en vrijdag 14 juni. 
 

 
à Doorschuifdag 

Omdat wij heel veel belang besteden aan de doorstroming naar de volgende klas organiseren wij op donderdag 
27 juni een kennismakingsronde voor alle kinderen. Elke leerkracht ontvangt in de loop van die dag zijn of haar 
toekomstige leerlingen. Tijdens de tweede week van september nodigen wij alle ouders hartelijk uit voor onze 
info-avonden waarbij kennis wordt gemaakt met de leerstof, de handboeken, de werkwijzen, … die specifiek 
zijn aan de klasgroep waarin uw kind op dat moment vertoeft. Wij hopen in ieder geval dat wij verder het 
vertrouwen zullen genieten van alle ouders en dat onze VBS-familie verder mag blijven groeien in de toekomst! 

 
 
à Oudercontactdagen 

Op het einde van dit tweede semester bespreken wij graag de vorderingen, resultaten en de houding van uw 
kind tijdens een individueel oudercontact. U zal hiertoe binnenkort een brief krijgen die aangeeft of uw 
aanwezigheid tijdens dit oudercontact vereist is of vrijblijvend. 
Onze oudercontacten gaan dit jaar door op: 

• woensdag 19 juni voor het 4de leerjaar 
• dinsdag 25 juni voor alle klassen behalve het 4de en 6de leerjaar 
• Voor het zesde leerjaar is dit oudercontact reeds achter de rug. 

U kan tevens een gesprek aanvragen met de directeur, onze zorgcoördinatoren juf Aline en juf Hilde en onze 
turnleerkrachten juf Laura en meester Michiel. 
De rapporten worden, voor hen die niet ingaan op het oudercontact, meegegeven op het einde van de 
schoolweek. 

 
 

à Achterstallige betalingen 
Mogen wij vriendelijk doch met aandrang verzoeken dat ouders die om één of andere reden nog 
een factuur van dit schooljaar niet betaald hebben dit dringend in orde maken? 
Alvast hartelijk bedankt! 
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INTEGRATIE: 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar 
10 mei – 1ste leerjaar & 3de kleuterklas 

 
 

Op 10 mei maakten onze 3de kleuterklassers nogmaals kennis met het 1ste leerjaar. Na 
een reuze-rondedans met “Heb je al gehoord van het 1ste, het 1ste…?”, oefenden ze 
samen met juf Carla, juf Eveline, juf Hanne en juf Christine de vaste schrijfpatronen. 
Hierbij werd er aandacht besteed aan een juiste pengreep en schrijfhouding. 
 
Ook op 4 juni worden onze derdekleuterklassertjes opnieuw uitgenodigd in het eerste 
leerjaar. Voor wiskunde staan er dan allerlei speelse teloefeningen op het programma.  
De cijfers tot 10 worden geoefend en geassocieerd met de passende hoeveelheid.  
Voor taal worden de eerste stapjes van het aanvankelijk lezen gezet … 
Voor onze kinderen van het 1ste leerjaar is het dan de ideale gelegenheid om samen 
met de juffen van de 3de kleuterklas tal van leuke spelletjes te spelen 
 
Het beloven alweer fijne, leerrijke momenten te worden. 

 
 
 
 
 
 

ROLLEBOLLE – 2/3KW  – 18  juni 
 
Spelen is voor elk kind de meest natuurlijke en spontane vorm van bewegen.  Al spelend 
worden zijn fysieke en motorische capaciteiten optimaal ontdekt en ontwikkeld.  Rollebolle is 
een ideaal bewegingslandschap om vier- en vijfjarige kinderen te laten experimenteren en 
imiteren en om allerlei vaardigheden en bewegingen bij hen uit te lokken.  Door het vele 
aantrekkelijke en uitnodigende ‘speelgoed’ dat wordt aangeboden, is Rollebolle een leerrijk 
speelparadijs waar elkeen ook echte speelvreugde ervaart. Na een gezamenlijke opwarming doorlopen de kleuters 
samen met hun juf via een doorschuifsysteem 10 speelhoeken.  In elke speelhoek wordt een specifiek accent 
gelegd.  We geven hieronder een beknopt overzicht van deze speelhoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze rollebollertjes sluiten de voormiddag af met een hip bewegingsliedje. 
Wij wensen alle deelnemertjes heel veel rollebollepret.  En nu maar rollebollen !!! 
 

 
 
 

Speelhoek traint vooral op deze vaardigheden 
§ ik voel, ik voel 
§ kruipertje kruip 
§ de rollo’s 
§ hop! hop! hoera 
§ samen sterk 
§ wiebelaars 
§ stap en hink 
§ wie zoekt, vindt 
§ klimmertje durfal 
§ alles op wieltjes 

voelen, tijdsperceptie 
behendigheid en lenigheid 
evenwicht 
behendigheid, durf en kracht 
samenspel 
evenwicht en balanceren 
lateralisatie, coördinatie en lichaamsperceptie 
durf en oriëntatie 
behendigheid 
evenwicht en durf 
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22 juni SCHOOLFEEST  +  EETFESTIJN 
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Zeeklassen 4de leerjaar – Van 24 t.e.m. 27 juni 
 

Tijdens de laatste schoolweek van juni verblijven onze kinderen van het vierde leerjaar 
4 dagen te Koksijde aan zee.  Ze logeren er in Home St. Antoine.  De klassieke 
schooldagen verdwijnen er even in de mist en er wordt extra veel tijd uitgetrokken voor 
het openluchtleven, natuurexploitatie, milieuverkenning, sport- en spelinitiatie, … 
De werkelijkheid wordt benaderd langs leerwandelingen, observatieoefeningen, 

oriëntatiespelen.  Wij geven hier een greep uit het zeeklassenprogramma : 
 

- duinenwandeling met gidsen 
- heerlijk ravotten op het strand 
- zandkastelenwedstrijd 
- volksdansen 
- toeristentreintje 
- visserijmuseum 
- strandwandeling met gidsen 
- amfibieboot 
- spelen met poëzie 
- windvliegers 
- gocarts 
- atlanticwall 
- … 

 
Het wordt beslist een supertoffe en leerrijke week aan zee.  Samen met hun leerkracht (juf Griet) en een paar 
helpende handen (meester Raf en juf Amber) kijken onze kinderen er nu reeds naar uit. 
 
 

 
SCHOOLREIS – 5de & 6de leerjaar – 24 juni 

 
Op maandag 24 juni gaan onze twee oudste leerjaren op schoolreis. Zij trekken de ganse dag naar Mechelen, de 
stad van de maneblussers.  
 
Waar haalden de inwoners van Mechelen hun bijnaam? 
De maneblusser is een naam voor een inwoner van Mechelen. Deze naam is een verwijzing naar een 
historische gebeurtenis uit de 17e eeuw.  
 
De Sint-Romboutstoren in Mechelen was in mist gehuld. Volgens geschiedschrijvers gebeurde het in de nacht 
van 27 op 28 januari 1687. Een dronkaard die tamelijk laat naar huis terugkeerde zag plots dat die toren in brand 
stond en sloeg onmiddellijk alarm. Buren, uit hun diepste slaap opgeschrikt, trokken hun vensters open en 
konden alleen hetzelfde vaststellen. In een mum van tijd stond de hele stad in rep en roer en werd de noodklok 
geluid.  
Het stadsbestuur, de burgemeester op kop, snelde naar de plaats van het onheil en begon in ijltempo de 
blussingswerken te organiseren.  
Langs de torentrap gingen emmers water als een ketting van hand tot hand, maar nog vóór de top werd bereikt, 
schoof de maan door de nevel en moesten de moedige Mechelaars toegeven, dat ze slechts de rossige 
nevelvloed van de maan hadden gezien. Hoewel ze hebben geprobeerd de zaak stil te houden, konden de 
Mechelaars niet verhinderen, dat er zelfs over de landsgrenzen hartelijk om werd gelachen.  
De spotnaam Maneblussers zouden de Mechelaars voor altijd bewaren.  
 
In de voormiddag vertoeven wij in PLANCKENDAEL 

Planckendael, waar wij kunnen genieten van het 40 ha groot dierenpark. Op 
onze verkenningstocht ontdekken wij er in het “Dieren-plantenbos” een 
magisch volkje. Zij nodigen ons uit om kennis te maken met hun eigen fauna 
en flora en zij zijn trots op hun verblijf dat ze ons graag tonen.  
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In de namiddag experimenteren wij in TECHNOPOLIS 
Zelf een vliegtuig aan de grond zetten, een dutje doen op een spijkerbed, 
midden in een zeepbel staan of fietsen op een kabel op 5 meter hoogte, 
… In Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en 
technologie, kan het allemaal! We vinden hier meer dan 280 interactieve opstellingen die ons uitnodigen om te 
experimenteren. Leuk, spannend én leerrijk! 
 
Ook bij deze de schoolreis draagt onze ouderraad een steentje bij. (Het exacte bedrag wordt verrekend op de 
schoolrekening van juni.) Wij zijn de ouderraad ontzettend dankbaar voor deze tussenkomst. Meer concrete 
informatie leest u binnenkort via de agenda van uw kind. 
 
 
 
 
 

Van harte dank aan: 
 
Het is duidelijk dat wij geëngageerde, bereidwillige en fantastische 
ouders, grootouders, … hebben. Talloze keren komen jullie ons ter 
hulp gesneld. En wij willen jullie voor elk en al deze 
ondersteuningen hartelijk bedanken. Onze gele folder is te klein 
om jullie allen bij naam te danken maar we hebben jullie allen in 
ons hart voor elk van die inspanningen. DANK JULLIE WEL. 
Zonder jullie zou onze school zo leerRIJK niet zijn!! 
 
DANK aan de mama’s/papa’s/meters/peters/… voor de talloze: 

o keren waarop jullie onze kinderen vrijwillig 
vervoerden als onze bus volzet of belet was 

o begeleidingen op vele van onze uitstappen (te voet, met de trein, per fiets, …) niets was jullie 
te veel, 

o tips en info, 
o de lekkere versnaperingen waarop wij getrakteerd werden, 
o herstellingen aan fietsjes, ramen, pompen, e.a., 
o helpende handen als wij eens een paar handen te kort kwamen, 
o mooie foto's van de vele gebeurtenissen, 
o hulp bij allerlei activiteiten (ja bij ELKE activiteit waar JIJ nu aan 

denkt), 
o keren dat jullie kwamen voorlezen, 
o keren dat jullie ons speelgoed en materiaal brachten, 
o uren waarop jullie met massa’s geduld onze leesmoekes waren 
o … 

 
DANK JULLIE WEL 

Om onze helpende mama’s / papa’s / meters / peters / … te zijn! 
DANK JULLIE WEL! 

 
 

Financiële acties en opendeurmomenten 
schooljaar ’19 – ’20 

 
 

Opendeurdag   Zaterdag 24 augustus (10u – 12u) 
Infoavonden   Maandag en dinsdag 9 & 10 september 
K(l)aas- en wijnavond  Vrijdag 29 november in GC De Kluize 
Kerstmarkt op school  Vrijdag 13 december 
Lentediner   Zondag 22 maart in GC De Kluize 
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Lokale verlofdagen en vakanties schooljaar ’19 – ’20 
 
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
 Maandag 2 september  
 
Vrije dagen van het eerste trimester 
 Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2019 
 
Kerstvakantie 
 Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 
 
Vrije dagen van het tweede trimester 
 Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020 
 
Paasvakantie 
 Van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020 
 
Vrije dagen van het derde trimester 
 Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de arbeid) 
 Donderdag 21 mei 2020 (O.L.H.-Hemelvaart) 
 Vrijdag 22 mei 2020 (Brugdag) 
 Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag) 
 
De zomervakantie begint op woensdag  1 juli 2020 
 
Lokale verlofdagen: 
 Maandag 7 oktober 2019 
 Onder voorbehoud: maandag 27 januari 2020 
 
Pedagogische studiedagen: 
 Woensdag 16 oktober 2019 

Woensdag 13 november 2019 
+ Nog 2 nader te bepalen woensdagen (of 1 volledige dag) die u voor het einde van het schooljaar zal 
worden bevestigd. 

 
 

Sprokkels uit de ouderraad 
Wist je dat … 
 

• …de school binnenkort afscheid neemt van busschauffeur Marc? Misschien ben jij 
wel hun volgende buschauffeur of kan jij iemand aanbevelen? Geef het dan zeker 
door aan de directeur. 
 

• …Ook busbegeleidster Ann neemt samen met haar papa afscheid. 
Ken jij iemand die onze kinderen wil begeleiden op hun weg naar huis of school? Geef zijn/haar 
contactgegevens dan zeker door aan de directeur. 
 

• …Vadernacht editie 2019 alweer een onverdeeld succes mag worden genoemd. Meer dan 200 
enthousiaste papa’s en kinderen mochten ook dit jaar weer genieten van een fantastische editie. Place-
to-be was dit jaar het terrein aan de Bevegemse Vijvers. Kosten noch moeite werden gespaard om het 
ook dit jaar weer spectaculair en onvergetelijk te maken. De afwezigen hadden alweer ongelijk.  

Een welgemeende dankjewel aan alle papa’s van het vadernacht –team. Hier gingen vele uren van 
voorbereiding aan vooraf. Dankjewel om dit opnieuw voor onze kinderen ( en hun papa’s) onvergetelijk te 
mogen maken.  
 
• …we hopen dat jullie reeds ijverig aan het bouwen en timmeren zijn aan jullie supersonische, snelle, 

originele en fantastische VBS-zeepkist. We verwachten jullie allen op zaterdag 22 juni vanaf 13h voor de 
enige echte VBS Zeepkistenrace. We voorzien natuurlijk ook randanimatie en nadien kunnen jullie 
aanschuiven voor een overheerlijke BBQ. Hopelijk tot dan! 

 
• …de ouderraad Troopt. Ik troop, jij troopt, wij troopen…. 
Surf naar www.trooper.be/ouderraadvbswindeke klik op je favoriete winkel en shoppen maar. 
Ook bol.com is terug te vinden bij de trooperwinkels. U troopt toch ook? ;-)  
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Menu warme maaltijden juni 

 

Datum Soep Hoofdschotel 

3 knolseldersoep varkenslapje met ham en kaas - spinazie - countryaardappelen 
4 pompoensoep creoolse kippenreepjes met ananas en curry - rijst boordevol groentjes 
6 Florentijnse roomsoep rundshamburger - saus met basilicum - geraspte worteltjes - frietjes 
7 boerengroentesoep visrolletjes ‘nantua’- bloemkool in kaassaus - pureeaardappelen 
   

10  Pinkstermaandag - geen school 
11 courgettevelouté balletjes in tomatensaus - boontjes - peterselieaardappelen 
13 tomaten-minestronesoep koud sneetje beenham - gemengde sla - meloen - frietjes 
14 vergeten groentesoep vol au vent met champignons - gestoofde worteltjes - aardappelen 

   
17 wortelsoep macaroni met ham en kaas verrijkt met brunoisegroentjes 
18 bloemkoolsoep kalfsbrood - tijmsaus - gebakken erwtjes - gebakken aardappelen 
20 champignonsoep cordon bleu - slaatje met rucola - kerstomaatjes – bosbessen - frietjes 
21 peterseliesoep lentegoulash - bloemkool in Hollandse saus - gekookte aardappelen 

   
24 bonen-groentesoep bbq-rundsworst "provençale" - appelcompote en crécyaardappelen 
25 tomatensoep viskrokant – zomerslaatje - romige puree met bieslook 
27 aspergesoep ‘radicchio’ spaghetti bolognaise met gemalen kaas 
28  Geen warme maaltijd – einde schooltijd 12u00 

Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klik op de banner om doorverwezen te worden naar de website van de zeepkistenrace.  
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Familienieuws: 
 
Léon, broertje voor Luka 
(2KA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BELANGRIJKE DATA 
 

Maandag 10 juni 
Pinkstermaandag 

 

Zaterdag 22 juni  
Schoolfeest - ZEEPKISTENRACE 

 

Donderdag 27 juni 
afscheid 6de leerjaar 

 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 
Schooljaar 2019-2020 

 
 
 
 

Zaterdag 24 augustus 2019 
Opendeurdag van 10u – 12u 

 
Maandag 2 september 2019 

Start nieuwe schooljaar 
 

Maandag 9 & dinsdag 10 september  
Info-avonden 

 
Woensdag 16 oktober 2019 

Pedagogische studiedag – geen school 
 

Maandag 21 en dinsdag 22 oktober  
Oudercontact 1 + rapport 

 
Woensdag 13 november 2019 

Pedagogische studiedag – geen school 
 

Vrijdag 29 november 2019 
K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 

 
Vrijdag 9 december 2019 

Sinterklaasfeest 
 

Vrijdag 13 december 2019 
Kerstmarkt op school 

 
Dinsdag 18 en woensdag 19 februari  

Oudercontact 2 + rapport 
 

Woensdag 17 maart 2020 
Grootouderfeest 

 
Zondag 22 maart 2020 

Lentediner in GC De Kluize 
 

 

juni 2019 
1  
2  

3 • Instapdag 
• CLB op school – beperkt onderzoek 6L 

4 • Integratiemoment 3K ßà 1L 
5  
6 • Zwemmen voor 1L, 2L en 3L 

7 • Peuteropendeurdag voor nieuwe instappers. 
• Viering van de jarigen 

8  

9 VADERDAG 
Pinksteren 

10 Pinkstermaandag – Geen school 
11  
12 • Interdiocesane proefwerken in 6L 

13 
• Interdiocesane proefwerken in 6L 
• Zwemmen voor 3de kleuterklas en 5L 
• CLB op school – beperkt onderzoek 1KW 

14 • Interdiocesane proefwerken in 6L 
15  
16  
17  
18 • Rollebolle (2-3 KW) 
19 • Oudercontact voor het 4de leerjaar 
20 • Zwemmen voor 1L, 2L en 3L 

21 • 🤩Laatste dag van de toetsenperiode!!🤩 
• Rollende vrijdag 

22 
Schoolfeest: 

ZEEPKISTENRACE + randanimatie en 
eetfestijn 

23  
24 • Schoolreis 5de en 6de leerjaar 

25 • Rapport 6 + Syntheserapport 
• Oudercontacten: alle klassen behalve 4L en 6L 

26 •  

27 • Doorschuifdag 
• Afscheid 6de leerjaar 

28 • VM: Slotviering in de kerk 
• Proclamatie 3de kleuterklas Westhoekschooltje 

29  
30  

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

Wij zamelen dopjes in. 
Dop ze in de ton aan de schoolpoort. 

ZEEKLASSEN
 


