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februari 
SCHOOLJAAR 2022 – 2023 

 

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. 
 
Woensdag 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 2023 – 2024 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. 
 
 
 

Karate 
 

Op woensdagnamiddag 21 december organiseerde MOEV een karate-
initiatie i.s.m. Karateclub Tomodachi in de gemeentelijke sporthal De 
Kluize te Scheldewindeke. 
Deze initiatie stond open voor de leerlingen van de derde graad van het 
basisonderwijs en de deelname was gratis. 
 
Doorheen het schooljaar trachten wij zo kinderen gevoelig te maken voor 
verschillende sporten waar ze anders misschien niet gaan aan 
deelnemen. 
Onze stoere karate-jonges en meisjes, gaven in elk geval aan dat het een 
boeiende en uitdagende middag was die naar meer smaakte. 
De MOEV-woensdagmiddag-activiteiten worden steeds begeleidt door 
meester Michiel onze leermeester bewegingsopvoeding. Indien u hierover 
meer vragen heeft kan u steeds bij meester Michiel of het schoolteam 
terecht. 

 
 

 
 
 

WAT BRENGT FEBRUARI ONS: 
 

VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 
 
Op woensdag 1 februari – de TELDAG – mogen wij 2 nieuwe kleutertjes verwelkomen. 
Op de hoofdschool groeit onze peuterklas namelijk aan met 

Rosie en Wout. 
 
Zo telt onze school op 1 februari 326 leerlingen. Waarvan 131 kleuters en 
195 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! 

WELKOM 
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 1 februari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Op donderdag 2 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. 
 
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. 
 
 
 
 

ZWEMMEN voor het 1ste leerjaar – 2 februari 
 
Op 2 februari lost het 1ste leerjaar het 4de leerjaar af. Vanaf dan gaan onze 
leerlingen van het 1ste leerjaar bijna elke 2 weken zwemmen en dat 
onafgebroken tot halfweg hun 4de leerjaar (december 2026!!). Op deze manier 
hebben alle leerlingen gedurende een periode van 3 kalenderjaren een 
onafgebroken reeks zwemlessen. Door deze continue aanpak komt elk kind 
optimaal tot de nodige kansen in zijn/haar zwemontwikkeling. 
 

Voor het 5de en 6de leerjaar worden er op minder frequente tijdstippen zwemlessen georganiseerd om het 
aangeleerde zwemniveau te onderhouden. Deze data worden steeds in de agenda’s van de leerlingen en de 
schoolkrant vermeld. 
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OPENDEURDAG– 4 februari – 10.00u tot 12.00u 
 
 

 
 
 

Schreeuw het van de daken, mobiliseer uw buren en kennissen met peutertjes en baby’s. 
Laat horen aan iedereen die het wil horen, dat iedereen steeds welkom is op onze VBS! 

 
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. 
Ouders kunnen ook op de Hoofdschool terecht en er zowel de peuterklas als de 1ste kleuterklas 
bezoeken. De peutertjes kunnen 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, ... . 
 
Maar ook het 1ste leerjaar en de andere leerkrachten zullen aanwezig zijn en beantwoorden 
graag uw vragen en interesse. 
 
Start jouw peutertje dit jaar nog aan zijn/haar schoolcarrière? 
Dan is het op 4 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 4 februari onze school tussen 10u en 12u openzetten voor onze 
allerkleinsten en hun ouders. 
 
 
 
 
 
 

Wij staan altijd klaar om pesten tegen te gaan en aan te 
pakken. Maar dit schooljaar maken we zelfs 2 weken heel 
veel tijd en ruimte vrij om in te gaan op allerlei vormen van 

pesten. Opdat u, wij en onze 
leerlingen sterk in het leven 

kunnen staan. 💪 
 
 
 
In de week van 6 februari zetten we in op toneel en activiteiten in samenwerking met ‘School Zonder 

Pesten’ en in de week van 10 februari zetten wij door met ‘De Vlaamse week tegen pesten’! 
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TONEEL:  ‘SCHOOL ZONDER PESTEN’ 
Dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 februari  

 
 
In de maand rond pesten krijgen wij kosteloos enkele 
toneelstukken aangeboden, ons gebracht door ‘School zonder 
Pesten vzw’ https://www.schoolzonderpesten.be/ . 
KOSTELOOS inderdaad, want de kosten voor deze voorstellingen 
worden volledig gedragen door Rotary Wetteren (www.rotary-
wetteren.be) die het project "School zonder pesten" in onze regio 
financieel steunt. 
 
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. Daarom zijn wij 
bijzonder blij om het initiatief van Rotary Wetteren op onze school te mogen verwelkomen. Alle beetjes helpen en 
hoe meer we kinderen kunnen sensibiliseren, hoe liever. 
 
 
Op dinsdag 7, woensdag 8 en vrijdag 9 februari worden volgende toneelstukken opgevoerd: 
 
 
Onze kleuters (3 jarigen tot en met de 3de kleuterklas) krijgen op 8 februari ‘Victor 
als praatmaatje’ op bezoek. 

Gedurende 20 minuten gaat Victor met zijn praatmaatje langs in de 
kleuterklassen om op een laagdrempelige en eenvoudige, doch effectieve 
manier pesten aan te brengen bij de allerjongsten. De kleuters worden in hun 
eigen klas aangesproken waardoor ze in hun comfortzone blijven. 

 
 
 
Onze leerlingen van het 1ste leerjaar en het 2de leerjaar krijgen op 7 februari het toneelstuk ‘Victor en zijn 

Goedgevoel Machine’ te zien. 
"Victor en zijn Goedgevoel Machine" is een interactieve schoolvoorstelling (met 
 grapjes, filmpjes, toneel, gesprekjes, …). Victor is een gekke uitvinder die samen 
met de kinderen op zoek gaat naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en 
gevoelens of naar aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag zoals pesten. 
Tijdens de voorstelling krijgen alle kinderen een Goedgevoel latje. 
 
Met deze mini Goedgevoel Machine kunnen ze op een heel laagdrempelige manier 
tonen en benoemen wat ze voelen en denken. 
 
 

 
 

Onze leerlingen van het 3de en 4de leerjaar krijgen op 9 februari het toneelstuk ‘Bram en de OK-brigade’ te zien. 
 Bram is een slimme, maar gekke onderzoeker. 

Met zijn OK-lab en de hulp van professor PLAHIP, onderzoekt hij hoe 
kinderen met elkaar omgaan en waarom ze soms pesten. Hij wil andere 
kinderen helpen die hem mails en brieven sturen met vragen over pesten.  

 
Na het onderzoek, nodigt hij de kinderen uit om lid te worden van de OK-
Brigade. De leden van de OK-brigade vinden elkaar OK, ze pesten niet 
en ze doen hun best om pesten in de klas, op school en daarbuiten te 
stoppen. Tijdens de voorstelling krijgen alle kinderen het Goedgevoel 
latje. Met dit latje kunnen ze dag in dag uit aangeven hoe ze zich voelen. 
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Onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar krijgen op 9 februari het toneelstuk ‘Nonkel Bretel… verhalen met 
een P’ te zien. 

Nonkel Bretel vertelt inspirerende verhalen over conflicten, verdriet en pesterijen 
maar ook over zelfvertrouwen, samenwerken en respect. Zo ontdekt men de 
positieve elementen in elk verhaal, maar ondertussen krijgen we ook meer zicht op 
hoe het voelt om bijvoorbeeld vervelende berichtjes op je gsm te krijgen… 
Na de voorstelling krijgen alle kinderen het groenrode goedgevoel- latje en volgt 
een nabespreking met de acteur. De kinderen reflecteren over de inhoud van de 
voorstelling en ontdekken waarvoor de P zou staan. Pesten? Plagen? Positief? 
Participatie? … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nogmaals onze oprechte dank aan Rotary Wetteren voor de steun en het fantastische initiatief. 
 
 
 
 
 
 

DE VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN 
MOVE TEGEN PESTEN   -   STIP IT 

10 tot 18 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 18de Vlaamse Week tegen 
Pesten (van 10 tot 18 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. 
 

https://kieskleurtegenpesten.be/de-week-2023/
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En wat met cyberpesten ? 
Cyberpesten is een specifieke, moderne manier van pesten. Het blijft pesten ! 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MOEV - ALLES MET DE BAL - 4de leerjaar  
7 februari te Brakel 

 
‘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. 
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VALENTIJNSONTBIJT - 12 februari 
 

 
 
 
 

 
 

 
Bestel je ontbijt voor 5 februari via deze link https://bit.ly/VBSValentijnsontbijt  

 

 
 
 
 
 
 

TONEEL IN GC DE KLUIZE … - Theater Kleinood - Boomjong 
1ste & 2de leerjaar – 13 februari 

 
Dit is het bos 
In het bos gelden andere regels 
Die zijn een mysterie 
Ooit was er een tijd 
Dat de mens die regels begreep 
Nu is dat 
Een verleden tijd 
 

Boomjong is een intieme, poëtische kindervoorstelling van Jelle Marteel en Philippe Annaert. De voorstelling 
verdiept zich in de verhouding tussen Mens en Natuur en hoe deze in en uit evenwicht geraakt. 
Boomjong begint met het verhaal van een lastig jongetje. Zijn ouders zijn er wel, maar hij ziet ze niet. Dus doet hij 
maar zijn zin: struiken in brand steken en eekhoorns opjagen. De feeën van het bos zien waar hij mee bezig is en 
ze sluiten de jongen op in een oude eik. Jaren later komt er een lief meisje naar het bos. Zij en de oude eik worden 
vrienden maar haar ouders zien het anders. Zij willen de oude eik omver kappen. Ook dit is niet naar de zin van de 
feeën en opnieuw beramen ze een listig plan.        Trailer 
 
 

https://bit.ly/VBSValentijnsontbijt
https://bit.ly/VBSValentijnsontbijt
https://bit.ly/VBSValentijnsontbijt
https://vimeo.com/88686933?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=20240873
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SPEELGOEDMUSEUM 
14 februari – 2de leerjaar 

 
Op 14 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! 
 
 
 
 

Rapport 3, Attituderapport, Syntheserapport en Oudercontacten 
lagere school -  15 en/of 16 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 15 en/of dinsdag 
16 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 op 6 en 7 maart. Een uitnodiging tot het aanmaken van 
een afspraak om met de kleuterjuffen in gesprek te gaan, volgt kort voor de krokusvakantie. 
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CARNAVAL   -   17 FEBRUARI 
 
Op vrijdag 17 februari vieren we carnaval en verwachten we jou als echte superheld op onze VBS. Heb jij jouw 
verkleedkledij al klaarliggen? Ben jij klaar om een superheld te worden? 
 

Op het programma:  
• In de namiddag toveren onze kleutertjes een glimlach op het gezicht van de bewoners in RVT 

de Zilverlinde. 
• We rollen de rode loper uit. In de namiddag showt de lagere school hun outfits op de rode 

loper.  
• We sluiten onze catwalk 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 (speelgoed)wapens. 

 
We maken er samen een fijne en vooral SUPERLEUKE dag van! 

 

🦸👩⚕🧑🚒🦸👨🔬👮🦸 
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VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 
 
Op maandag 27 februari – de eerste schooldag na de krokusvakantie – mogen wij 4 nieuwe 
kleutertjes verwelkomen. 
Op de hoofdschool groeit onze peuterklas namelijk aan met 

Lily-Rose,  Mona,  Warre  en  Miel. 
 
 
 

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! 
 
 
 

OP ZOEK NAAR HET MIDDELEEUWS GOUD …!  
27 februari –3de kleuterklas Hoofdschool 
 
Op maandag 27 februari bezoeken de kleuters van juf Anne het 
Gravensteen te Gent. 
Samen met een gids keren zij deze versterkte burcht binnenste buiten 
en leren alles over middeleeuwse toiletten, muziekinstrumenten, 
wapens, vergeetputten. Als ware schildknapen worden ze mee op 
schattenjacht gestuurd. En wie weet, weten ze hun handjes wel te leggen 
op middeleeuws goud. Maar hiervoor moeten ze eerst een ontmoeting 
met de laatste ridder van het kasteel aandurven. Het wordt alvast een 
boeiende en leerrijke speurtocht! 
 
 

 
 
 

TONEEL IN  DEN AMBACHT – Theater Ultima Thule: “Kom hier” 
28 februari – 3de en 4de leerjaar 

 
Marco & Kubo zijn elkaar uit het oog verloren. 
Al heel lang. 
Maar uit het oog, wil niet altijd zeggen uit het hart. 
Dat weten ze allebei. 
Marco schrijft een brief. 
Maar een brief komt niet altijd aan. 
Dat is zeker! 
Soms is er wind. 
Soms is er regen. 
En soms verdwaalt een brief. 
In de straten van je hoofd. 
 
Het uitgangspunt van deze nieuwe voorstelling is Italo Calvino’s reisverhaal. In dit verhaal vertelt Marco Polo zijn 
gastheer, keizer Kublai Khan, over zijn reizen naar de verschillende steden van zijn immense rijk. Maar de keizer 
heeft deze steden nog nooit met eigen ogen kunnen zien. Bestaan ze echt? 
 
‘Kom Hier’ is een ode aan de verbeelding en de fantasie. Via objecten, figuren, licht, schaduw en geluid volgt het 
publiek een personage doorheen imaginaire werelden. ‘Kom Hier’ is een poëtische, beeldende en woordeloze 
voorstelling.            Trailer 
 
 
 

WELKOM 

https://vimeo.com/674379213/d4ae8a45d1
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
25 februari - 5 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARIGEN VAN FEBRUARI 
 

2/02/2017 Raphaël 3KA 12/02/2016 Tuur 1LA 
2/02/2016 Sebastien 1LA 14/02/2014 Ferris 3LB 
4/02/2012 Liam 5LA 17/02/2018 Rosie 2KW 
4/02/2014 Arthur 3LA 17/02/2016 Gust 1LA 
5/02/2019 Lily 1KWB 18/02/2014 Minne 2LA 
5/02/2018 Allison 2KA 20/02/2015 Santiago 1LB 
5/02/2014 Leander 2LB 21/02/2017 Helena 3KA 
6/02/1969 Juf Carla 1LB  22/02/2013 Mila 4LA 
8/02/2018 Louise 2KA 23/02/2019 Ava 1KWB 
10/02/2017 Ferre 3KA 24/02/2018 Noémi 2KA 
10/02/1949 Tante Bieke busbegeleiding  24/02/2015 Alexander 2LB 
11/02/2020 Alixe 1KA 25/02/2017 Renée 3KW 
11/02/2013 Stien 4LB 25/02/2020 Josephine 1KWA 
12/02/2014 Adam 3LB 26/02/2013 Amélie 4LA 
      
      

 
Op 17 februari vieren wij onze jarigen van de maand. 
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WE BLIKKEN VOORUIT: 
 

KOFFIESTOP 
Vrijdag 3 maart 

De Koffiestop is één van de vaste waarden tijdens de 
jaarlijkse Broederlijk Delen-campagne. Dit schooljaar 
staat de Koffiestopdag gepland op vrijdag 3 
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 koffiedrinken. 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 samenbrengt. De opbrengst van deze Koffiestop gaat integraal naar het vastenproject! Bij voorbaat dank! 
 
 
 
 
 

SOBERE BROODMAALTIJD - Vrijdag 3 maart 
 

Op 3 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 (€ 3,50 
voor de kleuters en € 4,20 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!  
 
 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 8 maart  
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LENTEDINER  -  26 MAART 

 
 

Wij hopen u allen te mogen begroeten om samen te genieten van overheerlijke gerechten in een gezellige sfeer! 
Inschrijven kan binnenkort online of via het document binnenkort in de boekentas van uw zoon/dochter. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun. 
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Menu warme maaltijden februari 
 
Datum Soep Hoofdschotel 

2/2/23 knolseldervelouté kids kippenboutjes - geraspte worteltjes - frietjes 
3/2/23 bloemkoolsoep kabeljauwschnitzel - spinaziepuree 

     
6/2/23 wortelsoep macaroni ham en kaas 
7/2/23 tomatengroentesoep cordon bleu - bloemkool in kaassaus - natuuraardappelen 
9/2/23 wintergroentesoep worst met tijmsaus - slaslingertjes - frietjes 
10/2/23 Florentijnse roomsoep gevogeltetournedos archiduc - boterboontjes - aardappelen 

     
13/2/23 pompoensoep kip currysausje - groenterijst 
14/2/23 aspergesoep valentijnsburger - appelmoes - puree 
16/2/23 preivelouté balletjes in tomatensaus - sla en tomaat - frietjes 
17/2/23 tomatensoep schnitzel - schorseneren - aardappelen 

   
 

KROKUSVAKANTIE 

 

 

 

   
27/2/23 kervelsoep pasta bolognaise 
28/2/23 rapensoep kipfilet braadjus - appelmoes – natuur 

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

 
Sprokkels uit de ouderraad 

Wist je dat … 
 
• … je onze ouderraad en school kunt steunen door jezelf en je geliefde te trakteren op 

een heerlijk Valentijnsontbijt op zondag 12 februari? Net zoals vorig jaar wordt onze 
ontbijtbox weer goed gevuld met lekkers en liefde. Bestellen kan tot en met 5 februari 
op https://bit.ly/VBSValentijnsontbijt  
 

• … we op zoek zijn naar talent om ons vadernachtteam te versterken? Meer info via 
bbobdedecker@gmail.com  
 

• …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 Facebookpagina heeft? Like onze pagina en zo blijven jullie als eerste op de 
hoogte van onze activiteiten en acties. https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke  

 
 

Familienieuws 
 
Ivette Ghequière, oma van Marie (2KA) 
 
Diane De Geest, oma van juf Kelly (zorgcoördinator) 
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 BELANGRIJKE DATA 
 

woensdag 1 februari 
pedagogische studiedag – geen school 

 

zaterdag 4 februari 
opendeurdag 

 

zaterdag 12 februari 
Valentijnsontbijt Ouderraad 

 

woensdag 15 en donderdag 16 februari 
oudercontacten lagere school 

 

maandag 6 en dinsdag 7 maart 
oudercontacten kleuterschool 

 

woensdag 8 maart 
pedagogische studiedag – geen school 

 

zondag 26 maart 
Lentediner in GC De Kluize 

 

maandag 27 maart 
schoolfotograaf 

 

woensdag 19 april 
Grootouderfeest 

 

woensdag 26 april 
pedagogische studiedag – geen school 

 

zondag 30 april 
11.00u: Vormsel 

 

zondag 14 mei 
10.30u: Eerste Communie 

 

vrijdag 19 mei 
brugdag – geen school 

 

zaterdag 20 en zondag 21 mei 
Vadernacht 

 

maandag 22 mei –  
donderdag 25 mei 

Fietsexamen      Scholengordel 
 

vrijdag 26 mei 
Peuteropendeurdag 

 

dinsdag 30 mei 
lokale verlofdag – geen school 

 

VRIJDAG 23 juni 
Schoolfeest 

 

donderdag 29 juni 
oudercontacten op uitnodiging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FEBRUARI 2023 
1 • Pedagogische studiedag – geen school 

• Teldag 

2 
• Instapdag nieuwe peuters 
• Lichtmis 
• Zwemmen 2de, 3de, 1ste leerjaar 🏊🏊 
• Vergadering 2 Schoolraad 

3  
4 PEUTEROPENDEURDAG van 10u – 12u 
5  

6 • Leeszolder 2de en 3de leerjaar 📚 
• 2de leerjaar B – Bibspel in de bib 📚 

7 
• 1ste & 2de leerjaar: School zonder pesten: 

Victor en zijn Goedgevoel Machine 👁🗨 
• 4de leerjaar – Alles met de bal te Brakel 

8 • Alle kleuters behalve de peutertjes: School 
zonder pesten: Victor als praatmaatje 👁🗨 

9 

• 5de & 6de leerjaar: School zonder pesten: 
Nonkel Bretel, verhalen met een P 👁🗨 

• 3de & 4de leerjaar: School zonder pesten: 
Bram en de OK-Brigade  👁🗨 

• 2de leerjaar A – Bibspel in de bib 📚 
10 • 5de leerjaar – naar de bib 📚 
11  
12 Ontbijt vanuit de ouderraad 

13 
• 1ste & 2de leerjaar: toneel in GC De Kluize 🎭 
• Leeszolder 2de en 1ste leerjaar 📚 
• 3de leerjaar: Naar de bib 📚 

14 
• Valentijn 💝 
• Safer internetday 
• 2de leerjaar: Naar het Speelgoedmuseum te 

Mechelen met de bus en trein. 🧸 🚂 

15 

• Rapport 3 + attituderapport + 
Syntheserapport + Oudercontacten voor de 
lagere school 📈 

• 6de leerjaar: Advies naar het secundaire 🎓 
• Kindergemeenteraad: milieu en klimaat 

16 

• Rapport 3 + attituderapport + 
Syntheserapport + Oudercontacten voor de 
lagere school 📈 

• 6de leerjaar: Advies naar het secundaire 🎓 
• Zwemmen 2de, 3de, 1ste leerjaar 🏊🏊 
• 2de leerjaar: Naar de bib 📚 

17 
• Carnaval op school 🎪🎭🥳 
• We vieren de jarigen van februari  🎉 
• Alle kleuters gaan op Carnavalstoet 

doorheen RVT De Zilverlinde 
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  

27 
• Instapdag nieuwe peuters 
• Leeszolder 6de en 1ste leerjaar 📚 
• 3de kleuterklas hoofdschool naar het 

Gravensteen  🏰🛡⚔ 

28 • 3de & 4de leerjaar toneel in Den Amb8 🎭 
• 4de leerjaar: naar de bib 📚 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

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