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Februari 
SCHOOLJAAR  2021 – 2022  

 
 

 

Eerste schooldag van februari - TELDAG…  
 
Het schooljaar is reeds voor de helft voorbij! Straks bevinden wij ons in de kortste maand van het jaar. Maar voor 
ons is de maand februari elk jaar een heel belangrijke maand. 
 
Dinsdag 1 februari is het namelijk weer zover: TELDAG voor het basisonderwijs. 
 
Alle peuters, kleuters en leerlingen die op deze dag ingeschreven zijn in onze school 
tellen mee voor de berekening van de personeelsomkadering voor volgend schooljaar. 
Op basis van het aantal leerlingen die de eerste schooldag van februari in onze school 
ingeschreven zijn, krijgen we namelijk onze lestijden en omkaderingsmiddelen 
toegewezen voor het daaropvolgende schooljaar. 
 
Dat wil dus zeggen dat wij voor kleutertjes of leerlingen, die tussen 2 februari en 30 juni onze school 
binnenstromen, geen lestijden meer zullen toegewezen krijgen om het toekomstige schooljaar mee aan te vatten. 
Dit is een gegeven voor alle scholen en dus zeker niet voor ons alleen. 
 
In februari kunnen wij ons zo dus al een heel klein beetje voorbereiden op het aantal te verwachten lestijden om 
het schooljaar 2022 – 2023 op te starten. 
Op de officiële omzendbrief met daarin het geschatte aantal lestijden is het dan nog wachten tot april om zelfs 
pas eind mei de definitieve omzendbrief te mogen ontvangen waarmee we dan in onze schoolgemeenschap en 
als school met ons team kunnen beginnen plannen naar het volgende schooljaar. 
Met al die info kunnen we ten slotte al onze ouders informeren rond de laatste week van het huidige schooljaar. 
Er gaan dus 4 tot 5 maanden over alvorens wij echt iets concreets met 1 februari als teldag kunnen doen. 
 
Daarom is de jaarlijkse teldag voor ons een enorm belangrijke dag. Het is telkens weer de dag waarmee we de 
toekomst in gaan. 
 
 
Langs deze weg wensen wij jullie nogmaals hartelijk te danken voor het vertrouwen in onze school. 
 
Kinderen onderwijzen en opvoeden betekent kinderen begeleiden op 
hun weg naar volwassenheid met aandacht voor de eigenheid van 
ieder kind.  We streven naar een totale en evenwichtige 
persoonlijkheidsontplooiing: verstandelijk, sociaal, emotioneel, 
motorisch, moreel, creatief, … .  
 
Door een krachtige leeromgeving zorgen wij voor voldoende 
uitdaging, variatie in werk – en groeperingsvormen, doelgerichtheid en 
zelfreflectie. Zo worden de kinderen gestimuleerd en gemotiveerd om 
te leren en hun talenten verder te ontwikkelen. 
 
Elke dag opnieuw blijven wij het beste van onszelf geven om het vuur 
in elk van onze leerlingen te ontsteken. Als leerkrachten/onderwijzers 
willen we een inspiratie zijn voor elkeen van onze leerlingen, collega’s, 
ouders, … 
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 
 

DE DAMIAANSTIFTENACTIE … DOOR IEDEREEN GEKEND! 
  
Sinds meerdere schooljaren steunen wij, 
door middel van de stiftenverkoop, de 
Damiaanactie. Deze stiften, van de 

allerhoogste kwaliteit, worden door onze leerlingen van het vierde, 
vijfde en zesde leerjaar aangeboden voorafgaand aan het 
campagneweekend. Dankzij de verkoop van de stiftjes kan de 
Damiaanactie lepra, tbc, … bestrijden in Azië, Afrika en Amerika. 
Kan Damiaanactie mensen helpen hun waardigheid terug te geven, 
hun lot in eigen handen te nemen, … samenwerken met de lokale 
bevolking, … 
Op 14 januari verzorgde een animator van de Damiaanactie, een 
presentatie van de campagnefilm op onze school. Men bracht naast 
de film een verrijkende voorstelling voor onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 
 
Vandaag hebben wij nog een klein aantal stiftjes over die we langs deze weg graag nog aan de man brengen. 
Wenst u graag een pakje stiftjes? Geef het secretariaat dan een seintje en we bezorgen u met plezier een pakketje. 
 
 
 
 

WAT BRENGT FEBRUARI ONS: 
 

VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 
 
Op dinsdag 1 februari – de TELDAG – mogen wij 3 nieuwe kleutertjes verwelkomen. 
Op de hoofdschool groeit onze peuterklas aan met 

Dehaene Lotte, Van Melder Lilou en Emilio Spranghers. 
 
Zo telt onze school op 1 februari 313 leerlingen. Waarvan 117 
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! 
 
 
 

LICHTMIS: GEEN VROUWKE ZO ARM … 
OF ZE MAAKT HAAR PANNEKE WARM … 

 
Op dinsdag 1 februari vieren zowel de kleuters als de lagere school Lichtmis. In 
de namiddag staan onze kleuters stil bij wat licht betekent in hun leven.  Onze 
leerlingen van de lagere school staan stil bij wie een licht kan zijn in hun leven of 
hoe zij zelf kunnen zorgen voor licht in elk van de mensen rondom hen.  Deze 
momenten van samenzijn zullen uiteraard afgesloten worden met 
pannenkoeken voor al onze kinderen. 
 

WELKOM 
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PANNENKOEKEN 
Een traditie die door veel mensen in ere wordt gehouden, is het eten van pannenkoeken op 2 februari. Vroeger 
kon de plattelandsbevolking maar op twee dagen van job veranderen, namelijk op 11 november (Sint-Maarten) 
en 2 februari (Maria Lichtmis). Dat was een feestelijke gebeurtenis die gevierd werd met haardkoeken. Later 
zouden dat dan pannenkoeken geworden zijn. Vandaar het spreekwoord ‘er is geen vrouwke zo arm, of ze maakt 
op lichtmis haar panneke warm’. Wie op 2 februari ’s avonds pannenkoeken eet, zou volgens het volksgeloof het 
hele jaar door rijk en gelukkig zijn. 
 
Aangezien er op 2 februari geen school is, maken wij op 1 februari tijd voor Lichtmis. 
 
 
 

MOEV - ALLES MET DE BAL - 4de leerjaar  
1 februari te Merelbeke 

 
‘ALLES MET DE BAL’ tracht op een halve dag alle kinderen zoveel mogelijk te boeien met een waaier aan 
soorten ballen en spelen. Hiervoor wordt op drie plateaus gewerkt: 
 

1. Een BALLENMARKT waar de leerlingen in groepjes verschillende standen doorlopen. 
Het accent ligt op ALLEEN spelen. 

2. PLOEGSPELEN waarbij de kinderen SAMEN TEGEN elkaar spelen. Het aanbod bevat 
‘niet-klassieke’ balspelen. 

3. SPORTSPELEN waarbij de kinderen MET elkaar spelen of SAMEN spelen. Het aanbod 
bestaat hoofdzakelijk uit essentiële vaardigheden uit de klassieke balsporten. 

 
Kinderen uit het vierde leerjaar zijn ook vatbaar voor geordende en 
gereglementeerde ploegspelen en geleidelijk aan worden zij gevoelig 
voor prestatie, overwinning, verlies, samenspel en elementaire 
tactiek. Deze elementen zijn geïntegreerd in de uitbouw van dit 
bewegingslandschap. MOEV beoogt met dit bewegingslandschap 
een voorbereiding op het aanleren van de klassieke balsporten in 
ploegverband. 
 
 
 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 2 februari 
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SPEELGOEDMUSEUM 
8 februari – 2de leerjaar 

 
Op 8 februari brengt het 2de leerjaar een bezoek aan het Speelgoedmuseum. 
Met de schoolbus rijden onze leerlingen naar het station van Wetteren om van 
daaruit de trein te nemen tot in Mechelen. Via de NMBS is een bezoekje aan 
het speelgoedmuseum extra voordelig en een unieke ervaring. Eenmaal 
aangekomen in het speelgoedmuseum keer je terug naar de kindertijd van je 
grootouders. Het museum herbergt één van de meest uitgebreide en unieke 
speelgoedcollecties ter wereld. Je vindt er niet alleen een overzicht van de 
speelgoed- en spelcultuur van Vlaanderen en België, maar ook van andere 
landen en continenten.  
 
Het Speelgoedmuseum toont je ‘speelgoed als spiegel van de grote wereld’. 
Niets vertelt zoveel over de maatschappij en haar cultuur-historische aspecten 
als speelgoed. Vanuit deze visie worden spel en speelgoed zowel in de 
tijdelijke tentoonstellingen als in de permanente presentatie vanuit diverse invalshoeken belicht.  
Wij wensen onze tweedeklassers veel leer-, speur- en speelgenot toe in het Speelgoedmuseum te Mechelen! 
 
 

TONEEL AARDVORK – HENRY IN GC DE KLUIZE 
5de en 6de leerjaar – 8 februari 

 
De muziek en de magische werelden van H. Purcell 
1669. Londen kreunt onder The Great Plague. 
 
Kleine Henry Purcell zit op zijn kamertje in Lockdown. Kleine Henry 
droomt zijn magische werelden bij elkaar van onder zijn dikke deken in 
zijn kamertje in Zuid-London. En hij tovert er nootjes bij. 
Buiten: de motregen, de modder, het vuil. Binnen, onder zijn deken: 
prachtige noten voor de eeuwigheid. Hij schildert de woorden met muziek. 
Uit zijn deken duiken magische figuren en landschappen op, letterlijk én 
figuurlijk. Dromen komen tot leven. Het avontuur kan beginnen. Henry 
gaat op reis. 
Kijk daar: uit een kist rijst krakend een bevroren geest. Bibberend en 
klagend zingt hij: 'Laat mij alstublieft toch slapen'. Of daar: op een rots 

staat een prinses. Dido is haar naam. Ze zingt smekend tot haar geliefde: 'Blijf toch, prins, blijf toch bij mij!' En daar: 
zeemeerminnen lokken de arme koning Arthur in de val. En hier: een storm op een eiland. Daar: Keizer Diocles op 
zwijnenjacht, ginder: een groot feest in het bos, de vuren laaien metershoog op. 
 
Verbeelding en kunst als troost en steun in het leven 
 

De tijd van Henry was allesbehalve evident. Als kind maakte hij de plaag mee en de grote brand van 
London. Beide bijna apocalyptische rampen in die tijd. Met het jaartal 1666 voor de boeg werd dat door 
veel tijdgenoten ook zo ervaren. Zelfs los daarvan was de stad London, zoals alle steden in die tijd een 
stinkende hoop vuil met te veel mensen (en dieren) op te weinig plaats. Tegelijk is er in de dagen van 
Purcell een nieuw tijd aangebroken: onder de ‘restoration’ wordt het theater, de muziek, de opera door 
Charles II in ere hersteld. Er is weer hoop voor nieuwe toekomst … Henry Purcell antwoordt op dit alles 
met verhalen vol fantasie over verre werelden met helden, elfen, feeën, ridders, enzovoort. In de 
voorstelling verliest de jonge Henry zich in zijn fantasie. Hij vlucht in de verhalen en in de muziek en beslist 
om nooit meer naar buiten te gaan. Maar kan je eeuwig blijven vluchten voor de werkelijkheid? Volwassen 
worden is ook: de werkelijkheid aangaan, ook al is die ruw en hard. Maar niet zomaar: Henry neemt zijn 
rugzak met fantasie mee om de wereld een klein beetje mooier te maken. Verbeelding en kunst kunnen 
voor mensen houvast bieden, troost en steun. Door ernaar te kijken en luisteren of door zichzelf te uiten in 
muziek, theater, dans en beeld. Ook kinderen vandaag kijken uit op een wereld die niet evident is: 
klimaatcrisis, besparingen, een internationaal en nationaal politiek minder stabiel klimaat, terrorisme, 
enzovoort. Dat komt op hen af via nieuws en verhalen van volwassenen. Kunst zal die problemen niet 
oplossen, maar is er wel om ons te helpen om het leven en de wereld aan te kunnen. Om ons hoop te 
geven. En de verbeelding helpt om nieuwe oplossingen te zoeken. Dat is de oproep van deze voorstelling. 
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Henry Purcell was 7 jaar toen The Great Plague London trof in 1669. Met dit biografisch gegeven 
is de pestepidemie – in tempore non suspecto – een centraal element van de 
muziektheatervoorstelling 'Henry' geworden. Meer nog: ook het ‘mondmasker’ van zijn tijd: het 
‘pestmasker’ krijgt een hoofdrol. De voorstelling focust niet alleen op wat zo'n crisis voor een 
kind betekent, ze toont ook hoe de kleine Henry die crisis overwint: met verbeelding, hoop en 
schoonheid. Henry verzint de zotste verhalen en de mooiste melodieën bij elkaar, maar kan hij 
zijn angst voor buiten ook de baas worden? 
 
 
 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
11 februari– allen 

Op vrijdag 11 februari zal de schoolfotograaf aanwezig zijn op de hoofdschool 
voor alle leerlingen van de school. Er worden dan individuele foto’s, foto’s met 
broer(s) en zus(sen) en een speciale klasfoto genomen. Mogen wij daarom vragen 
uw kind iets vrolijks en kleurrijks aan te trekken? Zo worden de foto’s nog mooier. 
De foto’s zullen u zo snel mogelijk bezorgd worden. 
 
Pasfoto’s zijn mogelijk op eenvoudig verzoek via de schoolagenda. Indien u geen specifieke vraag in 
de schoolagenda schrijft, gaan wij er vanuit dat er geen pasfoto dient genomen te worden. 
 
 
 
 
 

VALENTIJNSONTBIJT - 13 februari 
een initiatief van de ouderraad ten voordele van de school 

 

 
 

Bestel je ontbijt voor 6 februari via deze link https://bit.ly/VBSontbijt  
 

https://bit.ly/VBSontbijt
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TONEEL ‘BROEMMM’ door Ellen Smets in GC De Kluize -  15 februari 
Jongste kleuters hoofdschool en Westhoekschooltje 

 
 
Teun wil weg met haar autootje Broemmm. 
Ze wacht op haar vriend Tijn maar die komt maar niet. 
Uiteindelijk besluit ze zonder hem te vertrekken maar Broemmm start 
niet. 
Broem wil het zelf doen. Broem wil zelf rijden. Dat kan ze, echt waar. 
Kijk daar gaat ze al. Ze vliegt door de bocht als een speer. 
Broemmm Broemmm. 
Zie haar racen, heen en weer. En dan weer langzaam... en weer snel. 
Zie je nu, ze kan het wel! 
 

 
Op 15 februari rijden onze jongste kleuters, samen met juf Naomi, juf Rita en juf Carmen, met onze schoolbus 
naar GC De Kluize waar ze met volle teugen kunnen genieten van de voorstelling ‘Broemmm!’  
Een beeldende voorstelling vol van avontuur waarin het thema peuter- en kleuterpuberteit op humoristische wijze 
verbeeld wordt. 
 
 
 

MOVE TEGEN PESTEN   -   STIP IT 
18 tot 25 februari 

 

1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel van hen 
dragen daar heel lang de gevolgen van. Ook tijdens de 17de Vlaamse Week tegen 
Pesten (van 18 tot 25 februari) maken we graag een vuist tegen pesten, samen met elk 
van onze leerlingen en leerkrachten samen met jullie. 
 
Pesten is en blijft op elke school en op elk ogenblik van het schooljaar een ‘hot’-item. Als 
school nemen wij talloze initiatieven om pesten, pesters en ander negatief gedrag, dat 
leidt tot de gevoelens die tot die categorie behoren, in de kiem te smoren.  Maar 
onderhuids zijn wij er ons ook van bewust dat het nooit volledig weg is en vaak in de 
kleine hoekjes schuilt.   Het is dus belangrijk het onderwerp voortdurend bespreekbaar 
te maken/houden. 

 
Ook de ‘Move tegen Pesten’ laten we niet aan ons voorbij gaan om ‘pesten’ onder de aandacht te brengen. 
 

 

De 4 afspraken tegen pesten 
 
• Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen! 
• Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 
• Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 
• Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die 
 gepest wordt. 

STIP: Samen Tegen Iemand Pesten 
 
Alle beetjes helpen en hoe meer we kinderen kunnen sensibiliseren, hoe liever. Daarom staan we expliciet stil bij 
het onderwerp en tonen we onze solidariteit door de STIPPEN op ons hand, ondertekenen en handhaven we het 
getekende Manipest. 
 
En wat met cyberpesten ? 
Cyberpesten is een specifieke, moderne manier van pesten. Het blijft pesten ! 
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Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op ICT (informatie- en 
communicatietechnologieën), zoals internet, gsm of computer om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te 
beledigen,... 
 
Op een veilige en verantwoorde manier met ICT omgaan is een eerste vereiste om het 
risico op cyberpesten te verminderen.  
 
Twee vuistregels om mee te geven aan je kinderen : 

• Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je ook niet prijs op het internet. Denk 
aan je dagboek of je tandenborstel… die houd je ook voor jezelf. 

• Alles wat je niet in het ware leven recht in iemand zijn gezicht durft zeggen, tik je ook niet in op je gsm, 
app, msn, TikTok, Netlog, Facebook, … 

 
Cyberpesten balanceert op de rand van veilig internet en pesten. 
Scholen van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs zijn sinds september 2007 
verplicht leerlingen te leren op een veilige en verantwoorde manier met internet en ICT om te gaan. 
Als ouder kan je de school steunen om deze opdracht te realiseren door ook thuis op een veilige en 
verantwoorde manier om te gaan met internet en ICT. 
 
Als basisschool grijpen wij jaarlijks graag de kansen aan om deel te nemen aan activiteiten gesteund door 
www.clicksafe.be , stil te staan bij het gebruik van apps, … 
Meer info over veilig internet : www.clicksafe.be  
 

 
 
 
 

 

PEUTEROPENDEURDAG - zaterdag 19 februari 
 

Het liefst van alles zouden we gewoon onze ‘normale’ 
peuteropendeurdagen willen organiseren. “Een 
vrijdagochtend waarbij we met de ouders van peuters 
doorheen onze volledige school op ontdekking gaan en 
hen de volledige werking van onze school kunnen laten 
ervaren, tijdens de lestijden, op een doordeweekse 
schooldag, zoals wij dag in dag uit schoolmaken.”  
Echter nopen de Covid-maatregelen ons ertoe om het 
deze keer toch anders aan te pakken. We mogen 
immers nu wel ‘externen’ ontvangen buiten de 
lestijden, maar nog niet tijdens de lestijden. 

 
Om die reden organiseren wij deze maand uitzonderlijk eens een PEUTEROPENDEURDAG op 
zaterdagochtend 19 februari.  Tussen 10u en 12u kunnen ouders met hun peutertje(s) 
kennismaken met onze school, de troeven van ons volledig in het groen gelegen 
Westhoekschooltje en de kleutermenggroepen verkennen. Kunnen ouders ook op de 
Hoofdschool terecht en er zowel de peuterklas als de 1ste kleuterklas bezoeken. Kunnen de 
peutertjes zich al eens uitleven op de speeltuigen, in de voor- en naschoolse 
kleuteropvang en de turnzaal. Er kan gesproken worden met onze kleuterjuffen, 
onze specifieke kleuterturnjuf, onze zorgcoördinator voor de kleuterschool, ... . 
 
Start jouw peutertje dit jaar nog aan zijn/haar schoolcarrière? 
Dan is het op 19 februari het uitgelezen moment om kennis te komen maken. 
Ken jij iemand (uit jouw buurt) met een peutertje en mogelijke interesse in onze 
school? Geef hen dan a.u.b. de boodschap door dat wij op 19 februari onze 
school tussen 10u en 12u openzetten voor onze allerkleinsten en hun ouders. 
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Rapport 3, Attituderapport, Syntheserapport en Oudercontacten 
lagere school -  21 en/of 22 februari 

 

De eerste helft van het schooljaar is achter de rug. Uw kind 
heeft samen met de klasgenoten en de leerkrachten reeds 
een lange weg afgelegd. 
 
Om samen de beste begeleiding voor onze leerlingen vol 
te houden en om de spurt naar het einde van het 
schooljaar goed in te zetten, nodigen wij onze ouders uit tot 
een individueel oudercontact op maandag 21 en/of dinsdag 
22 februari. 
 

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. 
 
Tevens staan ook onze ouders en onze leerlingen van het 6de leerjaar voor een grote stap. Wij hebben in het 
basisonderwijs, samen met onze ouders, zorg gedragen voor de groei en ontwikkeling. 
Wij willen daarom van dit oudercontact gebruik maken om ons advies naar de secundaire school mee te geven.  
Dit opdat onze zorg ook in de secundaire school zou kunnen worden verdergezet. 
 
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 volgt binnenkort in de boekentas van 
uw zoon/dochter. 
 
De oudercontacten voor de kleuterschool vinden plaats in de week na de krokusvakantie. Een uitnodiging tot het 
aanmaken van een onlinegesprek met de kleuterjuffen volgt binnenkort. 
 
 

CARNAVAL   -   21 tot en met 25 FEBRUARI 
 
Heb jij jouw verkleedkledij al klaar liggen? Heb je al knotsgekke ideetjes om eindelijk nog eens op een keicoole, 
originele manier de aandacht te trekken tijdens onze hele week carnaval? 
 
Jaa… je leest het goed… een hele week… 
Naar goede gewoonte vieren we carnaval op school en dit jaar doen we dat elke dag een beetje. 
 
Alle leerlingen mogen, in de laatste week voor de krokusvakantie, zich elke dag een beetje gek verkleden. 
Hieronder vinden jullie welke gekke dag wanneer gevierd zal worden. 
Het is niet de bedoeling dat er iets wordt aangekocht, we rekenen op de creativiteit van 
onze VBS’ers. Met kosteloos materiaal kan je je outfit al snel een gekke touch geven. 
 

maandag 21/02 gekke haardag 
dinsdag 22/02 gekke mondmaskerdag 
woensdag 23/02 gekke kousendag 
donderdag 24/02 gekke truiendag 
vrijdag 25/02 knotsgekke dag met verkleedkledij naar keuze! 

 
Dit jaar mag op 25 februari ook de buurt terug meegenieten! 
 

• Onze kleutertjes toveren een glimlach op het gezicht van de bewoners in de Zilverlinde. 
• De lagere school maakt een korte winterwandeling in de nabije schoolomgeving. Warme kledij onder je 

kostuum is aan te raden. We starten omstreeks 13.30 richting Marktplein, we slaan de Hofkouter in en 
volgen de Lindelaan. Vervolgens nemen we de Beukenlaan om via de Berkenlaan richting Dreef te 
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stappen. Toeschouwers langs de kant van de weg zijn toegelaten! (We vragen de toeschouwers wel 
nadrukkelijk de kinderen in de stoet te laten. Bedankt voor uw feestvreugde en begrip.) 

• We sluiten onze wandeling feestelijk af met een streepje muziek op de speelplaats en zorgen zo voor een 
mooie start van de krokusvakantie. 

 
 
 
Zoals jaarlijks frissen we nog enkele aandachtspunten op: 

• We denken aan het milieu, dus geen confetti en 
serpentines. 

• Geen enge maskers. 
• Geen speelgoedwapens. 

 
 
We maken er samen een fijne, maar vooral GEKKE WEEK van! 
 
 
 

 
 
 

Provincie Oost-Vlaanderen - onderzoek naar fietsen in donker en duister 
OPROEP ONLINE BEVRAGING 'FIETSEN IN HET DONKER' 
 
UGent en Sweco Belgium doen momenteel, in opdracht van de 
provincie Oost-Vlaanderen, een onderzoek naar ‘Fietsen in het donker 
en duister’. In het kader daarvan organiseren ze een grootschalige 
online bevraging.  Een onderdeel van de bevraging gaat over de 
fietssnelweg bij ons in de buurt. Om een zo groot en gevarieerd 
mogelijk aantal mensen te bereiken, hebben ze ons gevraagd een 
oproep tot deelname aan de bevraging in onze schoolkrant te 
plaatsen. 
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Meer mensen die ook in het donker de fiets nemen. Daar wil de Provincie Oost-Vlaanderen aan werken. Wil jij 
daar ook bij helpen? Ga naar deze link, vul de vragenlijst in en maak kans op een bon van 50 euro. 
https://enquete-fietsendonker.ugent.be  
 
De bevraging staat online van 22/1 tot 6/2. U weet dat wij als school veel belang hechten aan verkeerseducatie 
en bewust inzetten op nagenoeg alle VSV-activiteiten, meester op de fiets, … en hopen dat u even de tijd wil 
nemen om ook de fietssnelweg en omliggende wegen te evalueren aan de hand van de bevraging om zo te 
kunnen meewerken aan een nog beter fietsbeleid. 
 
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! 
 
 
 
 

WE BLIKKEN EVEN VOORUIT: 
 
 
 
 

INFOAVOND: ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN 
9 maart 

 
Hierbij hebben wij het genoegen jullie uit te nodigen voor een infoavond met als thema: “Hoe kan ik mijn jonge 
tiener(s) helpen omgaan met hun snel veranderende wereld en de daarbij horende uitdagingen?” 
 
Deze infoavond richt zich in eerste instantie naar ouders van jonge tieners tussen de 11 en 15 jaar 
maar staat open voor alle inwoners van Melle, Destelbergen, Merelbeke en Oosterzele en 
geïnteresseerden. 
 
Omgaan met tieners is niet altijd even makkelijk. Een aantal verleidingen komen op hun pad waar 
ouders hun kinderen misschien zo ver mogelijk vandaan willen houden. Hoe kan je je kind verstandig 
leren omgaan met genotsmiddelen, sociale media en het internet. Hoe bescherm je je kinderen tegen 
een aantal risico’s i.v.m. internetgebruik? 
Als ouder heb je heel wat in huis om je tiener te helpen gezonde keuzes te maken. Erover praten en 
grenzen stellen is de basis. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar is het niet altijd. 
 
Deze infoavond ‘Als kleine kinderen groot worden' wil ouders helpen om hierin hun weg te 
zoeken. 
 
Programma: 
19.15 uur   Onthaal. 
19.30 uur tot 20.30 uur:  Mark Heremans, preventiewerker drugpunt Rhode & Schelde 

Praktijklector Hogeschool Gent (opleiding orthopedagogie) 
20.45 uur tot 21.30 uur:  Arnaude Bogaert, consulente sociaal team en algemene preventie 

Sven Vispoel, Hoofdinspecteur lokale recherche, Politiezone Rhode & Schelde 
 

Wanneer:  Woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur. (welkom vanaf 19.15 uur) 
Waar:   Hogeschool Gent, campus Melle. Auditorium 0.011, 

Brusselsesteenweg 161, 9090 Melle 
Prijs:   Gratis 

Inschrijven via deze link of volgende QR code: 

   

 
 
 
 

https://enquete-fietsendonker.ugent.be
https://forms.office.com/r/btTJ1aRsAw
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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. 
 
Verschillende pizza’s, spaghetti, lasagnes en wijnen 
staan op onze menu. We voorzien ook een veggiemenu. 
 
NOTEER AUB 18 MAART REEDS IN UW AGENDA en 
verwen de kok thuis met een avondje vrijaf. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun. 

 
 

 

JARIGEN VAN FEBRUARI 
 
2/02/2017 Raphaël 2KA    20/02/2015 Santiago 3KA 
2/02/2016 Sebastien 3KA    20/02/2010 Ilan  6LA 
4/02/2012 Liam 4LA    21/02/2017 Helena  2KA 
4/02/2014 Arthur 2LB    22/02/2013 Mila  3LB 
5/02/2019 Lily 1KW   23/02/2019 Ava  1KW 
5/02/2018 Allison 1KB    24/02/2018 Noémi  1KB 
5/02/2014 Leander 2LB    24/02/2015 Alexander 1LA 
5/02/2010 Josephine 6LA    25/02/2017 Renée  2KW 
6/02/1969 Juf Carla 1LB     
8/02/2018 Louise 1KB    
10/02/2017 Ferre 2KA    
10/02/1949 Tante Bieke busbegeleiding   
11/02/2013 Stien 3LA    
12/02/2014 Adam 2LA    
12/02/2016 Tuur 3KW   
14/02/2014 Ferris 2LA    
16/02/1969 Patricia poetsdame   
17/02/2018 Rosie 1KW   
17/02/2016 Gust 3KA    
18/02/2014 Minne 2LB    
19/02/2010 Louise 6LA    
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 

 
• …Je onze school kunt steunen door jezelf en je geliefde te trakteren op een heerlijk 

Valentijnsontbijt op zondag 13 februari? Net zoals vorig jaar is onze ontbijtbox weer 
goed gevuld met lekkers en liefde. Je steun wordt heel erg gewaardeerd! 
Inschrijven kan via: https://bit.ly/VBSontbijt  

 
• …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  
 

• …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 ook in deze moeilijke tijden creatief blijft broeden om een corona-proof event te 
organiseren. Hou zeker onze facebookpagina in het oog. 

 
 

Menu warme maaltijden februari 
 

Datum Soep Hoofdschotel 
1/2/22 uienroomsoep slavinken vleesjus - gestoofde erwtjes en worteltjes - natuuraardappelen 
3/2/22 tomaten-groentensoep blanquette van gevogelte - slaatje - frietjes 
4/2/22 broccolisoep vispannetje - stoemp van spinazie 

   
7/2/22 kervelsoep witte pens - fijne spruitjes - natuuraardappelen 
8/2/22 parmentiersoep cordon bleu - broccoli en bloemkool in kaassaus - puree 
10/2/22 prei velouté balletjes in tomatensaus - slaslingertjes - frietjes 
11/2/22 kippensoep kipfilet zoet zuur – rijst met groenten 

   
14/2/22 tomatensoep Valentijnburger - appelmoes - gebakken aardappelen 
15/2/22 Florentijnse roomsoep kipnuggets - prei in de room - puree 
17/2/22 bloemkoolsoep gevogelte tournedos - geraspte worteltjes - frietjes 
18/2/22 groentesoep lasagne bolognaise 

   
21/2/22 wortelpastinaaksoep kabeljauwschnitzel – puree van wortel en knolselder 
22/2/22 champignonroomsoep stoverij op grootmoederswijze - worteltjes - aardappelen 
24/2/22 courgettesoep kiphaasje met dragonsaus - tomaatjes - frietjes 
25/2/22 pompoensoep macaroni miniballetjes in tomatensaus 

   
28/2/22 

KROKUSVAKANTIE 
1/3/22 
3/3/22 
4/3/22 

   
 
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 
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Familienieuws 
 
Simonne Van Damme, overgrootmoeder van 
Helena (1KW) 
 

 
 

BELANGRIJKE DATA 
 
 

Woensdag 2 februari 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Maandag 21 & dinsdag 22 februari 
Rapport + Oudercontacten 

 

Woensdag 16 maart 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Vrijdag 18 maart 
Serata Italiana – Italiaanse avond 

 

Zondag 8 mei 
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 

 

februari 2022 

1 

• Instapdag nieuwe peuters 
• Teldag 
• 4de leerjaar – sport met MOEV: Alles met 
de bal te Merelbeke. 
• Leeszolder voor het 3de leerjaar 
• Lichtmisviering 

2 Pedagogische studiedag  - geen school 
3 • Zwemmen 3LB - 2LB - 1LB 
4  
5  
6  
7  

8 

• Safer internetday 
• 2de leerjaar – Speelgoedmuseum 
• 5de en 6de leerjaar - Toneel in GC 
• leeszolder voor de sterke lezers van het 

1ste leerjaar 
9  
10 • Schoolraad 2 
11 • Schoolfotograaf 
12  
13 Afhalen Valentijnsontbijt – bestel voor 6/02 
14  

15 
• Jongste kleuters hoofdschool & Westhoek 

- Toneel ‘Broemmm’ in GC De Kluize 
• leeszolder voor het 6de leerjaar 
• 20.30u: vergadering ouderraad 

16  

17 
• Zwemmen 3L - 2L - 1L 
• Dikke truiendag 
• Viering van de jarigen 

18  
19 PEUTEROPENDEURDAG van 10u – 12u 
20  

21 • Carnavalsweek - gekke haardag 
• rapport + oudercontact lagere school 

22 
• Carnavalsweek - gekke mondmaskerdag 
• 6de leerjaar naar CLB – consultatie 
• leeszolder voor het 5de leerjaar 
• rapport + oudercontact lagere school 

23 • Carnavalsweek - gekke kousendag 
• Kindergemeenteraad 

24 • Carnavalsweek - gekke truiendag 

25 

• Carnavalsweek - knotsgekke dag met 
verkleedkledij naar keuze en stoet rond 
de Zilverlinde (kleuters) en in de nabije 
straten (lagere school) *wanneer het weer 
het toelaat* 

26  
27  
28 Start krokusvakantie 

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

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 


