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In deze veertigdagentijd 
willen we het hebben over 
echte verbinding tussen mensen, niet 
alleen fysiek, 
maar als familieleden 
die wereldwijd samenwonen en 
samenleven. 
 
De puzzelstukken van de affiche voor de 
veertigdagentijd drukken dat mooi uit. 
Elk stukje heeft zijn eigen vorm en kleur, 
en toch past het in het geheel. Meer nog, 
geen ander stukje past op die plaats: 
uniciteit in verbondenheid is een van de 
wegwijzers van het vormingsconcept 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
De wereld moet je niet altijd mijlenver 
weg gaan zoeken, hij is er in onze 
omgeving, als we maar willen zien 
dat er kansen op verbinding te over zijn. 
 
 
 
 

 
 
noord raakt zuid 
oost ontmoet west 
en vice versa. 
De andere kant van de wereld 
is nooit veraf 
ook niet in eigen stad en straat. 
 
In beelden van onrecht 
in woorden van protest 
in verhalen vol hoop 
 

 
herkennen we elkaar 
begrijpen we elkaar 
delen we dezelfde dromen. 
 
Uniformiteit is vaal en saai. 
Hoe meer tinten, hoe meer nuances 
hoe diverser, hoe meer kans op verband 
hoe kleurrijker, hoe harmonieuzer 
samen thuis in één wereld. 
 
 

 Kathleen Boedt 
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 
 

 JUNIOR JOURNALIST 2021 
 
 

Bij het begin van het nieuwe jaar bezorgt het bestuur van Davidsfonds Oosterzele ons normaal traditiegetrouw een 
uitnodiging om deel te nemen aan Toast Literair met de pluimuitreiking voor de Oosterzeelse winnaars van de jonge 
schrijverswedstrijd: Junior journalist 2021. 
Echter door de corona maatregelen begrijpen we allemaal dat deze organisatie er vandaag nog ietsje anders uitziet. 
Men hoopt in de maand maart deze activiteit alsnog te kunnen organiseren en stelt daarom de prijsuitreiking nog 
even uit. 
 
Door een bekwame jury werden de ingezonden opstellen rond het thema "De wereld na 2030" beoordeeld. 
Voor onze school is het Febe De Lange, met "Het dagboek van de tijdreiziger", die de eer in de wacht sleepte. 
Hieronder lezen jullie de inleiding van het verhaal. 
 

De wereld na 2030 
27 mei 2022 
Liefste dagboek, het is vandaag mijn verjaardag en ik heb jou gekregen van mijn mama. Ik wou al van kleins af aan 
al een dagboek en nu heb ik er eindelijk één. ik zal mijn best doen om zo veel mogelijk in jou te schrijven. 
 

29 juli 2022 
Sorry , sorry, sorry het spijt me zo dat ik nog niet in jou heb geschreven. Ik had je nog zo beloofd dat… . 

Het volledige verhaal kan je HIER lezen… 
Auteur: Febe DL. 

 
Een dikke proficiat Febe! 
Maar ook een dikke proficiat en dank aan alle kinderen van 
onze school die deelnamen en eveneens dank aan onze 
enthousiaste leerkrachten om onze leerlingen hiertoe te 
motiveren. In totaal namen  125  kinderen deel aan de 
wedstrijd.  Febe ontvangt binnenkort als prijs een 
boekenpakket. 
 
 

WAT BRENGT MAART ONS: 
 

https://www.vbsscheldewindeke.be/junior-journalist-2021
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VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 
 

Op maandag 7 maart mogen wij 6 nieuwe kleutertjes verwelkomen. 
Op de hoofdschool groeit onze peuterklas aan met 

Cezanne, Merel en Maxence 
En op ons Westhoekschooltje mogen wij 

Milou, Daan en Julien Clément verwelkomen. 
Zo telt onze school op 7 maart 319 leerlingen. Waarvan 123 kleuters 
en 196 kinderen in de lagere school. 
 

Onze welgemeende dank aan de ouders en grootouders voor het vertrouwen! Wij begeleiden jullie oogappeltje 
graag op hun weg naar volwassenheid!  Jullie zijn steeds welkom op onze school met vragen, opmerkingen en 
suggesties! 
 
 
 

 
 

In maart 2022 is het thema voor Jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'. We hebben het over dappere helden 
en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met woorden. Maar 
één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder boef, 
zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben hun helden en 
schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig. 
 
Word een echte leesheld- of schurk! Download de maskers 
hiernaast en met behulp van een handige instructievideo, 
knutsel je je eigen masker in elkaar. 
 
 

Jeugdboekenmaand in Oosterzele 
 
1ste en 2de leerjaar (data later in maart of april) 

Waar zitten die leeskriebels? 
De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar mogen naar de bib om er deel te nemen aan een 
bibspel met voorleesmoment als afsluiter. 

 
3de en 4de leerjaar (data later in maart of april) 

Jeugdboekenmaandspel rond het thema: 'Helden en schurken' met tablets in de bib. 
 
5de leerjaar - 24 maart 2022 

Auteurslezing van Nathalie Stroobant tijdens de jeugdboekenmaand. 
 
6de leerjaar – april 2022 

Bib-escaperoom! Slagen jullie erin om op tijd te ontsnappen? 
 

WELKOM 

https://bit.ly/3B26zJx
https://bit.ly/348GzjR
https://vimeo.com/672686272
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
27 februari - 6 maart 

 
 

 
 

 
Dank aan de leesmoekes, 
klusjesmannen/-vrouwen, het 
zwemmoeke, de student onderwijzer 
die inspringt, de ouderraad, de 
schoolraad, het schoolbestuur, … 
iedereen aanwezig op en rond onze 
VBS, gezien en gehoord of net 
ongezien en in alle stilte … Dank jullie 
wel voor al die kleine en grote 
inspanningen. 
School maken we samen en dat is 
onmogelijk zonder jou!!! 
DANK JE WEL! 
 
 
 
 
 

RODE NEUZENDAG – De Conventie in het 5de leerjaar. 
Thema: ‘Ik wil je vriend zijn’ 

 
 
De Conventie is een Gentse kunsteducatieve organisatie die zich op het kruispunt 
bevindt tussen cultuur, onderwijs en welzijn. De Conventie organiseert dans- en 
theaterworkshops voor alle kinderen en jongeren, en richt zich hierbij ook op 
kwetsbare kinderen. De Conventie gelooft in inclusie. 
Vanuit Rode Neuzendag wordt tijdens deze 3 daagse workshop, samen met de klas, 
gewerkt rond vriendschap. Samen met de leerlingen 
verkennen we de kunsttaal dans, bespreken we het thema 
‘sociale vaardigheden’ en wordt er gewerkt aan de 
groepsdynamiek. We eindigen met een (gefilmde) 
choreografie. 
 
dinsdag 8 maart 2022  
dinsdag 15 maart 2022 
dinsdag 22 maart 2022 
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Oudercontacten 
kleuterschool -  7 en/of 8 maart 

 

 
De eerste helft van het schooljaar is achter de rug. Uw kleuter heeft 
samen met de klasgenoten en de leerkrachten reeds een lange weg 
afgelegd. 
 
Om samen de beste begeleiding voor onze leerlingen vol te houden 
nodigen wij onze ouders uit tot een individueel oudercontact op 
maandag 7 en/of dinsdag 8 maart. 
 
Tijdens het tweede oudercontact van dit schooljaar worden niet alleen 
de vorderingen besproken, maar willen wij ook het gedrag, de 
werkhouding en de sociale vaardigheden van onze leerlingen binnen 
de klas en de school bespreken. 
 
Wij verwachten dat alle ouders ingaan op dit oudercontact. 

 
Voor het welzijn van het kind vragen wij aan gescheiden ouders om beiden het oudercontact te volgen. Zo 
kunnen wederzijdse ervaringen gelijktijdig worden uitgewisseld en krijgt elke ouder dezelfde boodschap op 
hetzelfde moment. 
 
Indien gewenst kan u ook een gesprek aanvragen met de zorgcoördinator, de gymleerkracht of de directeur. 
 
Een uitnodiging tot het aanmaken van een onlinegesprek met de leerkracht zat op woensdag 23 februari in de 
boekentas van uw zoon/dochter. Inschrijven kan vanaf donderdag 24 februari 20u, via de website van de school 
en bookings. 
 
 
 
 
 
 
 

KLEUTERZWEMMEN 10 en 24 maart – 3de kleuterklas  
 

Aangezien wij er als school voor kiezen sterk in te zetten op 
beweging (met veel aandacht voor zowel de fijne als de grove 
motoriek) verliezen we op geen enkel ogenblik onze leerlijn 
zwemmen uit het oog. Vanaf maart trachten wij opnieuw de lessen 
watergewenning te laten plaatsvinden. 
 
We gaan echter geen klasgroepen mengen en kiezen er daarom 
voor om de kleuters van de hoofdschool en de kleuters van het 
Westhoekschooltje apart te laten gaan zwemmen. 
 
Op 10 maart start de 3de kleuterklas van de hoofdschool met 
de lessenreeks watergewenning. Op 24 maart is het dan aan de 
beurt van de kleuters van het Westhoekschooltje. 
 

Ook ons 5de en 6de leerjaar zullen afwisselend op deze dagen gaan zwemmen. Op die manier kunnen wij ons 
zwemonderwijs waarborgen. 
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INTERNET SAFE & FUN 
10 maart – 5de leerjaar  

Onze jongeren en het internet 
Hoewel Belgische jongeren verzot zijn op het internet, springen ze er niet 
altijd voorzichtig mee om. Surfen op het internet biedt duizenden 
mogelijkheden, maar kan tegelijkertijd een moeilijke evenwichtsoefening zijn 
waarbij onze jongeren begeleid moeten worden. Jongeren en kinderen 
aanzetten tot een rijk en creatief, maar veilig gebruik van digitale middelen is 
dus noodzakelijk. 
 
Child Focus zet zich jaarlijks in om in partnerschap met internetindustrieën, 
via de Internet Safe & Fun workshops, kinderen uit het vijfde en zesde 
leerjaar hiervoor te sensibiliseren. 

 
Uit onze praktijk merken we dat kinderen steeds jonger actief zijn op en gebruik maken van allerlei digitale 
middelen. Tik Tok, Youtube, Instagram, Roblocks zijn begrippen die wij regelmatig horen vallen op de 
speelplaats. Kinderen moeten hiervoor, zoals voor alle anderen domeinen in het leven, worden opgevoed en 
begeleid. Samen met jullie, onze ouders, de belangrijkste opvoeders in het leven van de kinderen, wil Child 
Focus hier werk van maken. 
 
Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, stelt alles in 
het werk om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 vermiste kinderen terug te vinden en hun 
seksuele uitbuiting offline en online tegen te gaan. Naast deze operationele werking 
ontwerpt, ontwikkelt en beheert Child Focus preventieprojecten rond veilig en 
verantwoord internetgebruik. 
 
Een van de preventieprojecten van Child Focus zijn de Internet Safe & Fun workshops. Deze educatieve en 
ludieke workshops vertrekken vanuit de online realiteit van de jongeren. De inhoud is gebaseerd op hun online 
activiteiten, zodat ze zich gemakkelijk kunnen herkennen in de situaties. Door gebruik te maken van concrete 
voorbeelden kunnen de leerlingen makkelijker onthouden wat ze geleerd hebben en het later zelf toepassen. Het 
is een ludieke animatie die kinderen de juiste reflexen wil aanleren over een veilig en verantwoord 
internetgebruik. 
 
De animator (mevrouw Karlien Mommaerts) bespreekt in eerste instantie met de kinderen de mogelijkheden van 
het internet. Zij bekijkt samen met de jonge internetgebruikers hun online activiteiten vanuit een positief 
perspectief. Tegelijk worden de kinderen bewust gemaakt over de risico’s waarmee ze geconfronteerd kunnen 
worden. De animator spoort hen aan om na te denken over de gevolgen van hun acties en de keuzes die ze 
maken op het internet. 
https://internetsafeandfun.be/nl/scholen/  
 
 

KOFFIESTOP 
Vrijdag 11 maart 

De Koffiestop is één van de vaste waarden tijdens de 
jaarlijkse Broederlijk Delen-campagne. Dit schooljaar 
staat de Koffiestopdag gepland op vrijdag 11 
maart. De ingrediënten van deze actie zijn na vele 
edities nog steeds dezelfde: een kopje koffie, een 
gezellige babbel en een vrije bijdrage voor onze strijd tegen armoede en onrecht. Doe jij ook 
weer mee?  

 
Om deze actie te steunen organiseren wij een Koffiestop op onze school. 
Tussen 7u45 en 9u00 kunnen ouders aan de schoolpoort van de hoofdschool én het Westhoekschooltje een 
kop koffie drinken. Met de KOFFIESTOP zamelen we geld in voor het werk van Broederlijk Delen. Elke 
koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen mensen in het Zuiden in hun 
strijd tegen armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus! Daarnaast is deze Koffiestop een gezellig moment dat 
mensen samen brengt. De opbrengst van deze Koffiestop gaat integraal naar het vastenproject! Bij voorbaat dank! 
 
 

https://internetsafeandfun.be/nl/scholen/ 
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SOBERE BROODMAALTIJD - Vrijdag 11 maart 
 

Op 11 maart organiseren wij een SOBERE BROODMAALTIJD. Het is de bedoeling dat 
alle kinderen die middag op school het middagmaal samen gebruiken. Dit 
middagmaal bestaat uit lekkere tomatensoep met balletjes en wit- of bruin brood. De 
kostprijs voor deze sobere maaltijd is dezelfde als deze voor een warme maaltijd (€ 2,70 
voor de kleuters en € 3,30 voor de lagere school). De opbrengst van deze sobere 
broodmaaltijd gaat integraal naar het vastenproject. 
 

WIJ HOPEN TE MOGEN REKENEN OP DE SOLIDARITEIT VAN ALLE KINDEREN!  
 
 
 
 
 

VOOR EEN HALVE DAG NATUURKONING OF NATUURKONINGIN … 
14 maart – 2de kleuterklas hoofdschool 

Op 14 maart gaan de kleuters van juf Margaret naar de Kaaihoeve. Ze 
worden er gekroond tot natuurkoningen en natuurkoninginnen en krijgen de 
opdracht om voor alle planten en dieren in de natuur te zorgen. Ze maken 
vogelhutsepot met stukjes appel, zaadjes, vet en etensresten. Ze kijken met 
verrekijkers naar de vogels in de lucht, zoeken konijnenkeutels in het gras 
en verzamelen de kleuren van de natuur: groen gras, bruine takken en wie 
heel goed kijkt, vindt beslist iets roods of geels. Ze ontdekken dat 
vleermuizen en egels een winterslaap houden en voelen uit welke richting 
de wind komt, … Onze tweedekleuterklassertjes beleven zeker en vast een 
leerrijke natuurvoormiddag!  
 
 
 
 
 

ORIËNTATIE IN HET LANDSCHAP - 6de leerjaar  - 15 maart 
 
De leerlingen van de derde graad leren werken met 
instrumenten om zich te kunnen oriënteren in een landschap. 
Zo gaan onze leerlingen gericht zaken ontdekken in de 
natuur.  
 
Een oud-bewoner van De Kaaihoeve, “P.L.D.V.”, nodigt onze 
leerlingen uit om een geheim te ontraadselen. 
Wie is toch die P.L.D.V. en wat is zijn geheim? Om dat te 
weten te komen, moeten de leerlingen een aantal opdrachten 
oplossen. De activiteit laat leerlingen zich oriënteren in de 
open ruimte en maakt ze vertrouwd met de 
landschapselementen.  
Gelukkig is er het oude dagboek van de mysterieuze man P.L.D.V. welke onze gids kan zijn tijdens onze 
zoektocht doorheen het landschap. Van tijd tot tijd halen we de instrumenten zoals kaart, kompas, papier en 
potlood, ... boven om de opdrachten te kunnen uitvoeren. Die leiden ons op het einde van de tocht hopelijk naar 
de schat van P.L.D.V. 
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SPEURNEUZEND  DOOR DE SCHELDEVALLEI 
15 maart – 4de leerjaar 

Op 15 maart maken de leerlingen van juf Sylvie en juf Eveline een speurtocht in de 
Scheldevallei. Met kaart en kompas trekken ze op tocht in de natuur. 
Zij leren ook werken met de verrekijker. Die hebben ze nodig om vogels en andere 
dieren van ver te kunnen observeren. Daarnaast moeten onze vierdeklassers ook 
verschillende bloemen en kleuren zoeken. Deze leeruitstap combineert een klassieke 
natuurwandeling met een dosis eenvoudig veldwerk.  
Kortom, zeker de moeite waard! 

 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 16 maart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERATA ITALIANA  -  18 MAART 
 

 
Op 18 maart vervangen we ons jaarlijkse LenteDiner nog 1 
keer (hopelijk) door een heuse Italiaanse avond met 
afhaalgerechten. 
 
We serveren u die avond een ruim assortiment aan 
Italiaanse klassiekers. 
 
Alle maaltijden zullen vooraf besteld kunnen worden en 
worden vers vanuit een professional afgeleverd. 
 
Een heel assortiment pizza’s, spaghetti, lasagnes en 
wijnen staan op onze menu. We voorzien ook een 
veggiemenu. 
 
NOTEER AUB 18 MAART IN UW AGENDA en verwen de 
kok thuis met een avondje vrijaf. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun. 

 
Alle maaltijden kunnen vooraf besteld worden tot uiterst 15 maart. 

https://forms.gle/TcDgPjmGE6M8oKHF9
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Alle maaltijden worden vers vanuit de professional, voorverpakt, afgeleverd. 
 

Wij werken samen met o.a.: Pizza Santa, La Lasagne D’Axe, slagerij Holé/Vervust en Vini Fratelli 
 

De volledige folder in detail, met info over de allergenen, treft u aan door HIER te klikken.: 
 
 

 
 
 

DE SCHAAL VAN M 
5de en 6de leerjaar – 21 MAART 

 
 

De wedstrijd van De Schaal van M is voor kinderen van 10-12 jaar. 
Kinderen kunnen zowel thuis als in de klas (5de / 6de leerjaar) 
meespelen.  
 
Mediawijs en Ketnet dagen kinderen uit het lager onderwijs en hun 
leerkrachten uit om aan de slag te gaan met mediawijze thema's. 
Het hoogtepunt van De Schaal van M valt in de 3e graad waarbij 
klassen uit het 5e en 6e leerjaar de strijd aangaan om de titel van de 
'Meest mediawijze klas van Vlaanderen'. 
 
 
 
 

https://www.vbsscheldewindeke.be/_files/ugd/94c232_9be61ca0947c4bcd88f24c62e6645bf0.pdf
https://www.vbsscheldewindeke.be/_files/ugd/94c232_9be61ca0947c4bcd88f24c62e6645bf0.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScItr8e0jMJU_gwYZag36_Bk2WkpVI2Id-A1e_Y4lqhVKB9XQ/viewform
https://www.vbsscheldewindeke.be/_files/ugd/94c232_9be61ca0947c4bcd88f24c62e6645bf0.pdf
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BOEKENBEURS OP DE VBS 
28 maart – voor iedereen 

 
Omdat wij heilig geloven dat lezen en voorlezen een enorme invloed heeft op de 
ontwikkeling van een kind, brengt onze school in samenwerking met 
kinderboekenhandel Pardoes de boeken letterlijk op de VBS. We maken 
leesprikkels en taalbevordering compleet zonder drempel. 
 

Op de boekenbeurs op school brengt kinderboekhandel Pardoes ongeveer 3000 kinder- en jeugdboeken mee voor 
kinderen van 0 tot 14 jaar.  
In die stapel kinder- en jeugdboeken zitten klassiekers zoals Roald Dahl, Geronimo Stilton en Marc De Bel maar 
ook de populaire schrijvers van het moment, zoals Jeff Kinney (Het leven van een Loser), David Walliams en nog 
veel meer. 
 
Doorheen de dag krijgen alle klassen al eens de kans een blik te werpen op het aanbod. 
Onze refter wordt op maandag 28 maart omgetoverd tot een waar boekenparadijs. 
Vanaf 15.00 tot 18.00 is onze boekenbeurs open voor het grote publiek. Nodig gerust vrienden en kennissen uit, 
want iedereen is welkom. 
Hoe groter de omzet, des te meer onze boekenhoeken in alle klassen kunnen groeien. 
 
 

SPORTKOMPAS 
3de en 4de leerjaar – 28 en 29 maart 

 
SportKompas helpt kinderen van 8 tot 10 jaar bij het kiezen van de juiste sport. 
Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen 
ontdekken kinderen uit het 3e en 4e leerjaar zelf welke sport ze graag doen en 
waar ze aanleg voor hebben. 
SportKompas bestaat uit 3 luiken: I DO, I LIKE en I AM. 
 
I DO 
De I DO bestaat uit 12 beweegoefeningen die peilen naar de motorische 
basisvaardigheden van een kind. Het resultaat toont tot welk soort fysieke 
prestaties een kind in staat is. 
 
I LIKE 
I LIKE peilt via een interactieve digitale toepassing naar welke bewegingen een 
kind leuk vindt. 
 
I AM 
De digitale I AM vragenlijst geeft zicht op de motivatie van een kind om te sporten 
en op de persoonlijke context omtrent sport/beweging: doet het kind al aan sport? 
Zo ja, welke? Vindt hij/zij de sport leuk? Wat zijn mogelijke hindernissen om een 
sport te doen? Meer info over I AM 
 
 
Na het doorlopen van alle onderdelen, ontvangt elk kind een rapport met de top 7 
sporten die voor hem of haar het meest geschikt zijn. Op basis van dit rapport 
kunnen het kind of de ouders een sportkeuze maken (of aanpassen).  
Een wetenschappelijke benadering 
 
SportKompas is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek aan de UGent. Het 
digitaal platform voor SportKompas maakt gebruik van gevalideerde datasets, 
algoritmes voor sportoriëntatie en vragenlijsten omtrent motivatie en 
sportparticipatie. Voor de fysieke testafnames wordt gestandaardiseerd materiaal 
gebruikt. 
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Voor kinderen van 8 tot 10 jaar 
SportKompas is bestemd voor leerlingen van de 2de graad basisonderwijs. Rond de leeftijd van 8 tot 10 jaar zijn 
kinderen immers voldoende lichamelijk ontwikkeld om deze wetenschappelijk onderbouwde testen te doorlopen.  
 
Via SportKompas willen we alle kinderen van deze leeftijdsgroep testen met als doel een gerichtere 
doorstroom naar sportverenigingen, minder drop-out en vooral veel succesbeleving en een levenslange 
sportparticipatie. 
 
 
 
 

TONEEL IN GC DE KLUIZE - Hoe oma almaar kleiner werd 
1ste en 2de leerjaar – 31 maart 

 
Riet Muylaert (muziek), Tim David (spel), Anastassya Savitsky (dans) Oma lijkt te verdwijnen. Vroeger was ze nog 
groter dan de bezemsteel, nu wordt ze zienderogen kleiner. Ze zegt ook minder en vergeet steeds meer. Op een 
dag is ze zelfs de weg naar huis kwijt… 
 
Hoe oma almaar kleiner werd is een ode aan de liefde tussen twee 
mensen, eentje aan het begin, en een ander aan het einde van het 
leven en vertelt waarom oude mensen almaar kleiner worden: dan 
passen ze voorgoed in één van de kamers van je hart! 
 
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van 
Michaël De Cock, bekroond met een Zilveren Griffel (2011). Het 
verhaal, vol vreugde en liefde wordt bewerkt door de makers van de 
succesvolle voorstelling ‘Het ding & Ik’. 
 
 
 
 
 

JARIGEN VAN MAART 
 
5/03/2016 Thor   3KA 
5/03/2012 Emmanuelle  4LA 
7/03/2012 Liam   4LA 
8/03/2019 Ella   1KA 
8/03/2018 Mila   1KB 
9/03/2017 Julie   2KA 
11/03/2013 Emma   3LA 
13/03/2012 Lucas   4LA 
14/03/2016 Warre   3KA 
15/03/2011 Thiebe   5LA 
19/03/2010 Dario   6LA 
19/03/2014 Margot   2LA 
20/03/2015 Julietta   1LA 
21/03/2019 Rens   1KA 
24/03/2017 Nicolas   2KA 
24/03/2011 Mauro   5LB 
25/03/2010 Yuna   6LA 
26/03/2015 Ferre   1LA 
26/03/2015 Joppe   1LB 
27/03/2013 Warre   3LA 
28/03/2015 Mats   1LA 
31/03/2017 Lois   2KW 
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WE BLIKKEN EVEN VOORUIT 
 

WIJ ZOEKEN  
SPORTIEVE HELPENDE HANDEN: 

Bij de  SPORTDAG met de schoolgemeenschap  
Op maandag 16 mei 2022 (voor onze tweede 
graad) en dinsdag 17 mei 2022 staat een 
sportdag op het programma. Deze sportdag gaat 
door voor alle scholen in onze 
scholengemeenschap en wordt georganiseerd door 
de turnleerkrachten. 
 
Voor deze dag maken we de verplaatsing naar de 
sporthal van Laarne (Leeweg 25). Er zijn 
sporten/opdrachten voorzien zowel binnen als 
buiten. 
 

Aangezien er bijna 400 kinderen aanwezig zullen zijn, is het noodzakelijk om ook op zoek te gaan naar extra 
begeleiders. In eerste instantie denken we dan aan de ouders en/of grootouders van onze leerlingen. Van deze 
begeleiders wordt er verwacht dat ze een leerkracht assisteren bij een bepaalde post. 
 
Indien u zich geroepen voelt om deze leuke en (hopelijk) zonnige sportdag mee te helpen begeleiden, 
gelieve dan de directeur en/of meester Michiel een mailtje te sturen. 
directie@vbsscheldewindeke.be   michiel.delaruelle@vbsscheldewindeke.be    
Verdere informatie zal volgen. We maken er een sportieve en fijne dag van!  
 
Oprechte groeten, 
Directie, leerkrachten en medewerkers VBS Scheldewindeke 
 
 

EEN VERZORGINGSTAFEL: 
Heeft u nog een stevige verzorgingstafel die u niet meer nodig heeft? Heb jij er eentje op zolder staan die 
eigenlijk geen nut meer heeft? Weet dan dat u er ons een groot plezier mee kan doen. Alvast bedankt om het te 
overwegen.    directie@vbsscheldewindeke.be 

 
 

HELPENDE HANDEN OP 24 MEI OM 
in de voormiddag het fietsexamen te begeleiden (toezicht houden op het parcours) 
in de namiddag de scholengordel met de fiets mee te begeleiden. 
Interesse? Neem contact op met directie@vbsscheldewindeke.be. Alvast bedankt!! Verdere informatie zal volgen. 
  

mailto:directie@vbsscheldewindeke.be
mailto:michiel.delaruelle@vbsscheldewindeke.be
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Sprokkels uit de ouderraad 
 

Wist je dat … 
 

• … ons Valentijnsontbijt alweer een schot in de roos was? Maar liefst 500 pakketten 
werden op 13 februari afgehaald of aan huis geleverd. Dankjewel aan iedereen die 
onze actie heeft gesteund. Jullie hebben het hart op de juiste plaats en op die 
manier hebben jullie ook de school gesteund. Dankjewel aan alle helpers, voor en achter de schermen. 
 

• … er op zaterdag 23 april alweer een VBS ouderraad quiz zal worden georganiseerd? Noteer deze 
datum alvast in jullie agenda. Meer info volgt binnenkort via de boekentas van jullie kapoen. 
 

• … dat Corona onze plannen en activiteiten toch nog een beetje blijft verstoren. 
Ook dit jaar geen Vadernacht‚ snif snif 😢 We kijken er enorm naar uit om er volgend schooljaar een 
mega- fantastische-onvergetelijke-super-formidabele editie van te maken! 
 

• … de ouderraad van de VBS nog steeds actief is op Trooper? We  zeggen als ouderraad  #shoplokaal, 
maar als dat niet kan, koop dan online via http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke  

 
• … de ouderraad een eigen Facebook pagina heeft? Like onze pagina en zo blijven jullie als eerste op de 

hoogte van onze activiteiten en acties. https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke  
Ook in deze moeilijke tijden blijft wij creatief broeden om een corona-proof event te organiseren. Hou 
zeker onze facebookpagina in het oog. 

 
 

Menu warme maaltijden maart 
 

Datum Soep Hoofdschotel 
28/2/22  

KROKUSVAKANTIE tot 4/3/22  
   

7/3/22 waterkersroomsoep spaghetti bolognaise 
8/3/22 aspergesoep kalkoenschnitzel - appelmoes - puree 
10/3/22 wortelsoep Hawaïaanse kippenschijf - slaatje - frietjes 
11/3/22 uienvelouté SOBERE BROODMAALTIJD 

   
14/3/22 pompoensoep slavinken - rode kool - gebakken aardappelen 
15/3/22 broccolisoep kipfilet champignonsaus - groenterijst 
17/3/22 knolseldersoep balletjes in tomatensaus - slaslingertjes - frietjes 
18/3/22 tomatensoep varkenslapje - prei in de room - puree 

   
21/3/22 bloemkoolsoep tournedos van kip/groenten- erwtjes - kruiden aardappelen 
22/3/22 kervelsoep braadworst - gestoofde worteltjes - peterselie aardappelen 
24/3/22 preisoep vol au vent - fruit - frietjes 
25/3/22 courgettesoep visfantasie - lentepuree 

   
28/3/22 kippenvelouté macaroni ham en kaas 
29/3/22 boerengroentesoep cordon blue - spinazie - puree 
31/3/22 Florentijnse roomsoep wok van kip boordevol groentjes - geraspte worteltjes - frietjes 

   
Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
De maandmenu staat ook steeds op onze schoolwebsite. Zo kan u, ook reeds voor de schoolkrant beschikbaar 
komt, de bestellijst aanvullen.  https://www.vbsscheldewindeke.be/maaltijden 

http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke
https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke
http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199
https://www.vbsscheldewindeke.be/maaltijden
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Familienieuws 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 
 

Woensdag 16 maart 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Vrijdag 18 maart 
Serata Italiana – Italiaanse avond 

 

Zaterdag 7 mei – 9.30u 
Vormsel  

 

Woensdag 11 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Zondag 22 mei 
Eerste communie 

 

Dinsdag 7 juni 
Lokale verlofdag – geen school 

 

Zaterdag 25 juni 
Schoolfeest 

 

Dinsdag 28 juni 
Oudercontacten op uitnodiging 

 

Woensdag 29 juni 
Afscheid 6de leerjaar 

 

maart 2022 
1 Nationale complimentendag 
2 Aswoensdag - start van 40-dagentijd 
3 week van de vrijwilliger 
4 week van de vrijwilliger 
5 week van de vrijwilliger 
6 dag van de logopedie 
7 • instapdag peuters 

8 
• Studenten Mariagaard op bezoek 
• De conventie in het 5de leerjaar 
• Oudercontacten kleuter 
• Leeszolder 4de leerjaar 

9  

10 
• Zwemmen 3de kleuterklas hoofdschool + 
5de of 6de leerjaar 
• 5de leerjaar: Workshop internet safe and 
Fun 

11 • Koffiestop 
• Sobere maaltijd 

12  
13  

14 
• π-dag (pi-dag) in het 6de leerjaar 
• 2de kleuterklas hoofdschool: 
Natuurkoningen en natuurkoninginnen 

15 

• De conventie in het 5de leerjaar 
• 6de leerjaar:  Oriëntatie in het landschap 
• 4de leerjaar: Speurneuzen in de 
Scheldevallei 
• Leeszolder 3de leerjaar 

16 Pedagogische studiedag – GEEN SCHOOL 
17 • Zwemmen 3L - 2L - 1L 

18 SERATA ITALIANA – afhalen gerechten, 
dank voor uw steun!! 

19  
20  

21 
• De lente start 
• Opstart De schaal van M - Mediawijsheid 
in het 5de en 6de leerjaar 

22 • De conventie in het 5de leerjaar 
• Leeszolder 2de leerjaar 

23  

24 • Zwemmen 3de kleuterklas 
Westhoekschooltje + 5de of 6de leerjaar 

25  
26 FINALE stem Olympiade - Go Yuna!! 
27 Start van de zomertijd 

28 
• Boekenbeurs op school - geen warme 
maaltijden 
• 6de leerjaar naar Scheppers STEM dagen 
• 3de en 4de leerjaar:  Sportkompas 

29 
• 3de leerjaar:  Naar Tuin van Kina - Gent – 
Lentespeurtocht 
• Leeszolder 1ste leerjaar en 3de kleuter-
klassers die kunnen/willen aansluiten 

30 • Kindergemeenteraad Oosterzele voor Lowie 
en Marcel 

31 

• Zwemmen 6L - 5L - 1L 
• 4de leerjaar: jeugdboekenmaandspel met 
tablets in de bib 
• 1ste en 2de leerjaar: Toneel in GC 
• Viering van de jarigen 

Wij zamelen dopjes in. 
Dop ze in de ton op de speelplaats. 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

KROKUS- 
VAKANTIE 

JE
UG

DB
OE

KE
NM

AA
ND

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScItr8e0jMJU_gwYZag36_Bk2WkpVI2Id-A1e_Y4lqhVKB9XQ/viewform

