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April 
SCHOOLJAAR  2021 – 2022  

 
 

 
VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 

 
Op dinsdag 19 april – de eerste schooldag van april – mogen wij 6 nieuwe 
leerlingen verwelkomen. 
Op de hoofdschool groeit onze peuterklas aan met 
Matteo en Manse. 
Op onze hoofdschool starten ook Younis (3de 
kleuterklas) en zijn broer Youssef (4de leerjaar) hun 
schoolcarrière bij ons op de VBS. 
Op het Westhoekschooltje groeit de klas aan met 
Gaston en Liv 
 
Onze welgemeende dank aan de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s 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! 
 
Zo telt onze school op 19 april 324 leerlingen! Waarvan 127 kleuters en 197 lagere schoolkinderen. 
 
 
 

WE BLIKKEN EVEN TERUG: 
 

 

π-dag (pi-dag)    
 
maandag 14 maart, een gewone maandagochtend, denk je dan… 
Niets is minder waar, want ons 6de leerjaar keek al enige tijd uit naar de 14de dag 
van maart. Niet echt een feestdag… maar wel voor ons 6de leerjaar want π-dag is 
gewijd aan de wiskundige constante π. 
 
De 14de dag van de 3de maand, wordt wereldwijd door wiskundigen gevierd. De 
cijfervolgorde is in navolging van de datumnotatie maand/dag. De driecijferige 
benadering voor π is namelijk 3,14. 

Het "ultieme π-moment" in de geschiedenis was op 14 maart 1592 om 6:53 en 58 seconden, in de volgorde 
maand/dag/jaar/uur/minuut/seconde komt dit overeen met de eerste 12 cijfers van π: 3,14159265358. 

In ons 6de leerjaar leren onze leerlingen dat de wiskundige constante (aangeduid met de Griekse letter π) het 
irrationale getal is dat de verhouding tussen de halve omtrek van een cirkel tot zijn straal weergeeft. 
 

WELKOM 
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Speciaal voor π-dag daagden wij onze leerlingen uit het getal π tot een aantal cijfers na de komma te onthouden. 
Enkele van onze leerlingen hebben er een sport van gemaakt en daagden elkaar uit om er heel ver in te gaan. 
Op onderstaande foto zie je de leerlingen in overtreffende trap. 
 
Hanne spande de kroon met maar liefst 110 cijfers na de komma. U leest het goed 110 cijfers na de komma! 
Verder zijn er ook de méér dan eervolle vermeldingen voor Heyberia en Jozefien met maar liefst 65 cijfers na de 
komma! 

 
 
 
 
 

PRIJSSTIJGING WARME MAALTIJDEN 
ons opgelegd met onmiddellijke ingang 

 
 
Op maandag 28 februari kregen wij het bericht dat onze leverancier van de 
warme maaltijden (BenjaminFood - DeliMeal) de aankoopprijs op 1 maart met 
10% deed stijgen.  De verantwoording van deze bijzonder bruuske prijsstijging 
wordt door BenjaminFood - DeliMeal verklaard doordat ook zij geconfronteerd 

worden met sterk stijgende grondstof-en energie prijzen.  
Uiteraard hebben wij tegen deze prijsstijging geprotesteerd, maar er werd geen onderhandelmarge gelaten.  
 
De verantwoordelijke van BenjaminFood – DeliMeal beseft dat het zeer ongebruikelijk is om midden in het schooljaar een 
prijsverhoging in te zetten, zeker als de verhoging maar liefst 10% betreft. 
 
Ook kondigde de traiteur aan dat ze niet langer zullen instaan voor de begeleiding onder de middag, het onderhoud van de 
materialen, … dit alles om de hoge kosten te drukken. 
Het jammere is dat wij als verdeler van de maaltijden daardoor opnieuw in de kou blijven staan, want we proberen steeds een 
hoge service aan te bieden. Doch zien wij warme maaltijden niet als een ‘must’, maar eerder als een luxeproduct aangezien 
onze hoofdtaak is en blijft het aanbieden van onderwijs. 
 
Voor ons als school is een prijsstijging een bijzonder moeilijk gegeven. Wij hebben immers een schoolreglement waarin de 
prijzen zijn opgenomen. Een schoolreglement moet goedgekeurd worden (door schoolraad en schoolbestuur) voor het einde 
van het voorgaande jaar. Heel uitzonderlijk kunnen er, volgens een vaste procedure, wel aanpassingen gebeuren, maar niet 
op vlak van gecommuniceerde prijzen. 
 
Dit houdt in dat wij verplicht worden om de meerkost voor onze eigen rekening te nemen. 
Warme maaltijden worden immers niet gesubsidieerd en vallen volledig ten onze lasten. Wij trachten de maaltijden en de 
bijhorende organisatie daarom steeds aan een 0-kost te verdelen. 
 
Onze warme maaltijden worden vandaag aangeboden voor de heel democratische prijs van € 2,70 voor een kleutermaaltijd 
en € 3,30 per maaltijd voor een leerling van de lagere school. Bij een warme maaltijd wordt ook soep aangeboden. 
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Met deze vergoeding konden wij tot voor kort maar net de maaltijd zelf en de 
middaghelpers onder de middag betalen. 
Onder de middag werken er immers maar liefst 4 mensen (waarvan 1 vaste 
medewerker vanuit de traiteurdienst)  mee om alles in goede banen te leiden. 
Aan elke maaltijd zijn immers voorbereidingen en opkuis gekoppeld naast het 
begeleiden en verzorgen van de maaltijden en de toezichten zelf. 
Op een gewone schooldag worden er tussen de 100 en 150 warme maaltijden 
geserveerd. Zo werden er (als voorbeeld) in de maand februari maar liefst 1923 
maaltijden geleverd. Met deze cijfers kunt u zich een beetje inbeelden welke 
hoge kost wij op ons nemen tot het einde van het schooljaar. 
 
Naast deze prijsstijging in maart en het stopzetten van een deel van hun 
service, kondigde  BenjaminFood – DeliMeal nog een extra prijsstijging aan op 
het einde van dit schooljaar. Naar volgend schooljaar toe zullen wij daardoor 
echt genoodzaakt zijn om onze prijzen voor warme maaltijden op te trekken. 
Uiteraard wordt deze prijsstijging, naar goede gewoonte, door ons verantwoord 
tijdens de vergadering met het schoolbestuur en de schoolraad. 
 
Ik herhaal nog even dat wij gedurende de rest van dit schooljaar geen 
prijsstijging mogen/zullen doorrekenen naar jullie, onze ouders, en de 10% 
stijging voor onze rekening zullen nemen.  
 
Meer info: lees o.a. dit artikel van TestAankoop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAT BRENGT APRIL ONS: 
 

 
 
 

Maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april 
Wij wensen u een deugddoende 

paasvakantie en een Zalig Paasfeest toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/nieuws/inflatie-en-prijsstijging-in-supermarkten
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HOERA! OP WOENSDAG 20 APRIL 
IS HET OPNIEUW BUITENSPEELDAG! 

 
Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Al voor de 15de keer kan je een hele woensdagnamiddag buiten ravotten en 
sporten.  In 2021 bewezen vele steden en gemeenten al dat er ondanks de maatregelen veel verschillende kleine 
en coronaveilige activiteiten konden doorgaan. Kijk zeker eens naar de activiteiten in onze buurt. Zo staan er nu 
reeds activiteiten op de planning in Wetteren, Oudenaarde, Gontrode, … Maar ook in ons eigen Oosterzele houdt 
men reeds rekening met Buitenspeeldag. 
 
Op woensdag 20 april zullen op site De Kluize 
verschillende activiteiten en attracties (gekozen door de 
kindergemeenteraad) voor kinderen opgesteld staan. De 
attracties zijn voor kinderen van 4 tot 12 jaar, en geopend 
van 13u tot 17u. Bovendien is de buitenspeeldag ook 
volledig gratis!  
 
De sportstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer zodat 
we ook op straat kunnen spelen. Je komt dus beter met 
de fiets. Alle fietsers krijgen een gratis buitenspeeldag 
gadget! 
 
Lowie en Marcel uit het 5de leerjaar kondigden, als leden van de kindergemeenteraad, de Buitenspeeldag aan 
tijdens het kringmoment op vrijdag 1 april. 
 
Ben jij niet in de mogelijkheid om je naar de 
buitenspeeldag te verplaatsen? 
Niet getreurd… je kan er ook thuis een buitenspeeldag van 
maken met volgende tips: 

- Thuis met Vlieg: kijk snel op UiTmetVlieg.be voor 
tips om van thuisblijven een echt feest te maken. 

- Speelideeën voor thuis: Speelmakers biedt via Facebook heel wat tips om thuis te spelen, vaak van 
ouders zelf. 

- Speelidee: de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk verzamelt hier tal van leuke speelideeën voor buiten maar 
ook binnen. 

- Ik verveel me, wat kan ik doen thuis?: Ook de website WAT WAT bundelt heel wat tips hoe je thuis je tijd 
aangenaam en nuttig kan invullen. 

 

 
 
 

https://www.buitenspeeldag.be/agenda/search?facets%5B2%5D%5Bwhere%5D%5Bnis-40000%5D=Provincie%20Oost-Vlaanderen
https://www.buitenspeeldag.be/agenda/search?facets%5B2%5D%5Bwhere%5D%5Bnis-40000%5D=Provincie%20Oost-Vlaanderen&search-result%5B0%5D%5Bpage%5D=1&cdbid=3a2cfc09-0293-4f40-8543-def74891dece&utm_source=www.buitenspeeldag.be&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets
https://www.thuismetvlieg.be/
https://www.facebook.com/groups/speelideethuis/
http://www.speelidee.be/
https://www.watwat.be/corona/ik-verveel-mij-wat-kan-ik-doen-thuis
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WORD MARKTKRAMER VOOR ÉÉN DAG! 
23 april 2022 – 10u tot 14u 

 
Heb je op zolder nog oud speelgoed, babykleertjes of babyspullen? Ben je te oud geworden voor je poppen, 
autootjes of rammelaars? Zoek alle knuffels, sokjes, koetsen, blokken, puzzels, 
treintjes en hobbelpaarden bijeen en verkoop ze op onze 

KINDERROMMELMARKT! 
Voor € 2,00 per m2 kan je al je oude speelgoed, je babykleertjes en babyspullen 
komen verkopen.  
 
Breng opa, oma, vriendjes en familie mee om je te helpen en natuurlijk ook om te 
shoppen bij de andere kraampjes. 
 
Inschrijven kan tot uiterst 20 april via https://bit.ly/VBSkinderrommelmarkt  
 
 
 
 
 

 
23 april 2022 – 19.00u 

 
Kom quizzen op zaterdag 23 april en steun onze ouderraad.   Schrijf je snel in, want vol is vol! 

• Een quiz-team kan 4 tot 6 personen (16+) tellen. 
• Minstens 1 lid dient een directe link te hebben met onze school. 

 
Inschrijven via https://bit.ly/VBS_QUIZ  vóór woensdag 20 april is noodzakelijk. 
Wie zich kleedt in 80's, 90's of 00's thema maakt kans op klakbdfhebf 
 
OPGELET er zijn slechts een gelimiteerd aantal plaatsen en vol is vol. 
 
Locatie: Eetzaal VBS Scheldewindeke    Deuren open om 19u, we starten stipt om 19u30.  € 5,00/persoon 
 

 
 
 

https://bit.ly/VBSkinderrommelmarkt
https://bit.ly/VBS_QUIZ
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SPORTDAG VOOR DE LAGERE AFDELING 
25 & 26 april – alle leerlingen lagere school  

 
Op maandag 25 en dinsdag 26 april organiseren wij onze jaarlijkse sportdag in de Gavers te 
Geraardsbergen. De sportdienst werkte, samen met meester Michiel, een all-in pakket 
'schoolsportdag' uit met aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten. In de schitterende 
sportaccommodatie begeleiden onze leerkrachten, hier en daar bijgestaan door vrijwilligers 
of specialisten, de door onze school gekozen sport- en bewegingsactiviteiten. 
 
Volgende sportactiviteiten staan op het programma: 
1ste, 2de en 3de leerjaar op 26 april: 4 activiteiten uit volgende gamma: 

Minigolf, hockey, kinball, oriëntatieloop, strandspelen, New Games, Kubb 
4de, 5de en 6de leerjaar:    Minigolf, hockey, muurklimmen en oriëntatieloop 
 
De exacte kostprijs (monitoren, accommodatie, bus, …) wordt verrekend op de schoolrekening van april. Het 
wordt beslist opnieuw een fantastische sportdag! 
 
 
 

INTEGRATIE: 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar 
28 april – 1ste leerjaar & 3de kleuterklas 

 
Naar goede gewoonte komen ook dit jaar onze kinderen van de derde kleuterklas regelmatig een kijkje nemen in 
het eerste leerjaar. 
 
Op 28 april maken onze 3de kleuterklassers nogmaals kennis met het 1ste leerjaar. Na een reuze-rondedans met 
“Heb je al gehoord van het 1ste, het 1ste…?”, oefenen ze samen met juf Carla, juf Eveline , juf Griet en juf Christine 
de vaste schrijfpatronen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan een juiste pengreep en schrijfhouding. 
 

Over enkele weken (juni) worden onze derdekleuterklassertjes opnieuw uitgenodigd in het 
eerste leerjaar. Voor wiskunde staan er dan allerlei speelse teloefeningen op het programma.  
De cijfers tot 10 worden geoefend en geassocieerd met de passende hoeveelheid.  
Voor taal worden de eerste stapjes van het aanvankelijk lezen gezet … 
Voor onze kinderen van het 1ste leerjaar is het dan de ideale gelegenheid om samen met de 
juffen van de 3de kleuterklas tal van leuke spelletjes te spelen. 
 
Het beloven alweer fijne, leerrijke momenten te worden. 
 
We doen dit uiteraard altijd met respect voor de geldende coronamaatregelen. 

 
 
 
 

GROTE VERKEERSTOETS 
28 april - 5de leerjaar 

Voor de Grote Verkeerstoets is het in de week van 25 t.e.m. 29 april alle hens aan dek in 
het vijfde leerjaar. Tijdens deze online toets kunnen onze vijfdeklassers die dag hun 
verkeerskennis testen. Bij deze test moeten zij een aantal meerkeuzevragen 
beantwoorden aan de hand van digitale foto’s en filmpjes. De resultaten op deze toets 
bieden ons een goed beeld van wat onze kinderen al weten en kunnen om goed te 
functioneren in het dagelijks verkeer. Daarnaast wordt ook duidelijk aan welke 
verkeersregels en vaardigheden wij op school en thuis nog speciale aandacht moeten 
besteden. Wij wensen onze vijfdeklassers een grote dosis gezond verstand bij het 
oplossen van deze meerkeuzevragen! 
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ROLLENDE VRIJDAG 
29 april – allen 

 
Sinds enkele schooljaren komen we tegemoet aan onze leerlingen die vragen naar het toelaten van skateboards, 
steps, rolschaatsen, éénwielers, … op de speelplaats. Nu (hopelijk) de maanden met het koudere, natte weer een 
beetje achter ons liggen, hernemen we “ROLLENDE VRIJDAG”. 
 

§ Wie rollend naar school komt, houdt zich aan dezelfde regels als de fietsers: HELM verplicht en 
HESJE aan! 

 
Voor alle duidelijkheid herhalen we nog een keer onze afspraken waar we streng op toekijken: 
AFSPRAKEN: 

§ We staan geen fietsen toe. Voor de fietsers voorzien we nog verschillende andere momenten (zoals 
meester op de fiets – zie eerder in deze schoolkrant) om hun vaardigheden te bewijzen. (Alle fietsers 
tegelijk en ongestructureerd op de speelplaats laten, brengt te veel gevaarlijke 
omstandigheden.) 

§ Alle rollende deelnemers dienen zich goed te beschermen (pols-, kniebeschermers, 
…). Een helm is voor ALLE deelnemers verplicht. 

§ De rollende onderdelen worden enkel in de middagspeeltijd toegestaan. 
§ Er worden geen 2 sporten gecombineerd. We staan uit veiligheidsoverweging geen 

voetbal, basket, netbal, … toe. 
§ ’s Ochtends worden de kleinere rollende onderdelen netjes in het verlengde van de 

fietsenstalling, gestockeerd. De fietsenstalling blijft voorbehouden aan de fietsers. 
§ We verwachten dat iedereen die rollend naar school komt de verkeersregels volgt. 
§ Wie rollend naar school komt, houdt zich aan dezelfde regels als de fietsers: HELM 

verplicht en HESJE aan! 
§ Er worden geen voertuigen toegelaten met een verbrandingsmotor. J 

Een elektrisch aangedreven voertuig (zoals een hoverboard) kan, na goedkeuring, 
wel toegelaten worden als het de andere leerlingen niet in gevaar kan brengen. 

 
 
 
 

HERAANLEG HUNDELGEMSESTEENWEG (N444)   
brengt meer verkeer naar onze (school)omgeving 

 
Vanaf 4 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de Hundelgemsesteenweg (N444) 
in Merelbeke. Het oude betonnen wegdek wordt er voorzien in asfalt. De werken die in april starten zullen 
ongeveer 3 maanden duren. 
 
Tussen april 2022 en eind juli 2022 verwachten we veel meer verkeer in onze (school)omgeving aangezien de 
Hundelgemsesteenweg (N444) afgesloten wordt voor verkeer. Doorgaand verkeer volgt een omleiding in beide 
richtingen waarbij het verkeer richting Gent rijdt via de Staatsbaan (N415), Lange Munte (N415), Stationsstraat 
(N415), Pelgrim, Spiegel, Van Thorenburghlaan, Moortselestraat, Vijverstraat en Poelstraat. 
 
Met deze oproep tot extra voorzichtigheid vragen wij ietsje vroeger naar school te vertrekken en er liever iets 
langer over te doen, dan voor onvoorziene vertragingen/omstandigheden te komen staan. 
Hou er ook rekening mee dat er heel wat verkeer doorheen de straten zal rijden die normaal deze wegen 
helemaal niet nemen en dus ook de bestaande (gevoelige) verkeerspunten, … onvoldoende kennen. 
We hopen met deze oproep voor meer waakzaamheid te kunnen zorgen. 
 
Op de volgende pagina ziet u een overzicht van de omleidingen en werken. 
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Meer info: https://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-hundelgemsesteenweg-n444  
 
 
 
 
 
 

https://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-hundelgemsesteenweg-n444
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JARIGEN VAN APRIL 
 
 
2/04/2019 Lucie  1KW   
3/04/2011 Hailey  5LB 
3/04/1985 Juf Carmen 1KW 
8/04/2013 Briek  3LA 
11/04/2015 Elle  1LB 
12/04/2017 Fien  2KA 
12/04/2016 Ilhaam Misba 3KA 
12/04/2015 Remco  1LB 
14/04/2017 Otta  2KA 
16/04/2017 Seth  2KA 
17/04/2017 Charlie  2KA 
18/04/2018 Tess  1KB 
18/04/2010 Margot  6LA 
21/04/1994 Meester Michiel turnen 
22/04/2012 Ilany  4LA 
 
 
 
 
 
 
 

WE BLIKKEN EVEN VOORUIT 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
11 mei – allen 

 
Langs deze weg willen wij u nogmaals melden dat op woensdag 11 mei de school gesloten zal zijn. 
Op die dag verruimen onze leerkrachten hun horizonten met als doel het geleerde verder te kunnen integreren in 
onze onderwijspraktijk. Op deze manier kunnen wij onze leerlingen nog beter begeleiden in hun denk- en 
groeiproces. 
 

 
 
 

 

23/04/1967 Juf Kristien  secretariaat 
25/04/2018 Janne  1KW 
25/04/2010 Lise  6LA 
29/04/2011 Dante  5LB 
30/04/2015 Charles  1LB 
30/04/2012 Arthur  4LA 
30/04/2010 Jona  6LA 
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WIJ ZOEKEN - WIJ ZOEKEN - WIJ ZOEKEN 

 
Poetshulp, middaghulp en eventueel ochtendhulp bij het toezicht 
Dit alles voor ons Westhoekschooltje 
Heb jij wat tijd, wil je ons helpen, gelieve dan de directeur (vrijblijvend) een mailtje te sturen. 
directie@vbsscheldewindeke.be  
 
Alvast bedankt om het te overwegen. 

 
 
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 
 
 
 
 

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

Wist je dat … 
 

• … op zaterdag 23 april onze Kinderrommelmarkt zal doorgaan op de speelplaats 
van onze school? Tussen 10 uur en 14 uur zijn alle marktkramers-voor-1-dag 
welkom ! 
Meer info lezen jullie eerder in deze folder en via de folder in de boekentas van jullie kapoen. 
Inschrijven en info via https://www.facebook.com/events/287028310173271 
 

• …we op zaterdag 23 april onze Back 2 the 80’s -90’s en 00’s quiz organiseren?  Bundel jullie krachten in 
een super team, zoek een originele naam en schrijf jullie als de bliksem in via  https://bit.ly/VBS_QUIZ  
 

• ..we jullie dit jaar allemaal verwachten op ons schoolfeest op zaterdag 25 juni. Na 2 @home edities zijn 
we heel blij dat wel jullie dit jaar opnieuw talrijk op onze school mogen verwachten. We zijn al volop bezig 
met de nodige voorbereidingen en hebben alvast het mooie weer voor die dag besteld. 
 

• …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  

 
 
 
 
 
 

Menu warme maaltijden april 
 

Datum Soep Hoofdschotel 
1/4/22 tomaten-groentensoep Toscaanse paasballetjes - appelmoes - rösti 

   

  PAASVAKANTIE 

   
18/4/22  PAASMAANDAG 
19/4/22 courgettesoep macaroni met ham en kaas 
21/4/22 uienvelouté balletjes in tomatensaus - geraspte worteltjes - frietjes 
22/4/22 tomatensoep visfiguurtjes - prei in de room - puree 

   
25/4/22 preisoep cordon bleu - bloemkool in kaassaus - aardappelen 
26/4/22 wortelsoep worst - appelmoes - gebakken aardappelen 
28/4/22 lentesoep vol-au-vent - slaslingertjes - frietjes 
29/4/22 kippenvelouté slavinken - spinaziepuree 

   
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 

https://www.facebook.com/events/287028310173271
https://bit.ly/VBS_QUIZ
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 
 

Maurits Jungbluth, overgrootvader van 
Fanny (5LB) 

 
Elise, zusje voor Ella (1KA) 

 
 

BELANGRIJKE DATA 
 
 

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 

 
 
 

Wij zoeken ...  Zie pagina 8 in 
deze schoolkrant. 

 
 
 

 KINDERROMMELMARKT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 april 2022 – 10.00u 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 april 2022 – 19.00u 
 
 
 
 
 
 

april 2022 
1 • Boeteviering voor 2de t.e.m. 6de leerjaar 
2  
3  
4 • Begin paasvakantie 
5 

paasvakantie 
6 
7 
8 
9  
10  
11 

paasvakantie 12 
13 
14 • Witte Donderdag 
15 • Goede Vrijdag 
16 • Stille Zaterdag 
17 • Pasen 
18 • Paasmaandag 

19 
• Instapdag nieuwe peuters 
• De paasklokken en paashaas komen eerst 
nog even langs onze school voor ze het land 
uit gaan. 

20 • Buitenspeeldag 

21 
• Zwemmen voor 3de kleuterklas 
hoofdschool + 6de leerjaar 
• Dag van de administratieve medewerker 

22 • 6de leerjaar: American Games te Herzele 
in sporthal De Steenoven  

23 
• Kinderrommelmarkt op de speelplaats tss 
10u - 14u 
• Quiz van de ouderraad 

24 • Erfgoeddag 

25 
• Sportdag 4de, 5de en 6de leerjaar 
• Bibbezoek 3de leerjaar 
• Leeszolder 

26 • Sportdag 1ste, 2de en 3de leerjaar 
• Griet leeszolder 5L 

27 
• 6de leerjaar Escaperoom in de bib n.a.l.v. 
jeugdboekenmaand  
• 4de leerjaar test de IDP’s online uit 

28 

• Zwemmen voor 3de, 2de en 1ste leerjaar 
• 3de kleuterklas en 1ste leerjaar 
integratiemoment: schrijfpatronen 
• 5de leerjaar: Grote verkeertoets 
• Viering van de jarigen 
• 20.15u: Ouderraadvergadering 

29 • Rollende vrijdag 
30  

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

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 


