
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

We hopen dat 2020 een fijn jaar wordt voor iedereen.  Alvast aan allen een fijne start 

gewenst van het tweede trimester.   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van wat de maand januari te bieden heeft: 

Maandag 6 januari Start van het tweede trimester en verwelkoming van 

de nieuwe peuters op de verschillende afdelingen. 

Zwemmen voor de leerlingen van de 3de graad   

(5de - en 6de  leerjaar). 

Driekoningen. 

Donderdag16 januari 

 

‘Wild van techniek’ voor de leerlingen van het  

5de leerjaar in de voormiddag. 

Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator 

en het CLB-team). 

Vrijdag 17 januari Bezoek aan de bibliotheek voor alle leerlingen van de 

lagere school (voormiddag). 

Maandag 20 januari 

 

Zwemmen voor de leerlingen van de 3de graad 

(5de – en 6de leerjaar). 

Donderdag 23 januari ‘Wild van techniek’ voor de leerlingen van het  

6de leerjaar (hele dag). 

Vrijdag 24 januari Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen. 

Maandag 27 januari Start cultuurklassen voor de eerste graad  

(1ste – en 2de leerjaar). 

Start niveaulezen tweede trimester. 

Vrijdag 31 januari Quizavond om 19.30u door het oudercomité van 

de hoofdschool en ’t klein schoolke.   

(zaal Racing in Gavere). 

 

 

 

 

Hoofdschool: Steenweg 41- 9890 Asper             09/384 40 28 
’t Klein Schoolke - Stationsstraat 69 – 9890 Asper  09/384 49 28 
De Kleutergaard: Gentweg 8 – 9890 Vurste           09/384 49 26 
E-mail : vbs.asper@belgacom.net 
Website : www.vbsasper.be 

mailto:vbs.asper@belgacom.net


Goed om al te weten:  

 

- Zaterdag 15 februari: ‘kaas- en wijnavond’ door het oudercomité in de kleutergaard. 

- Schoolmusical : ‘Het bos van konijn Fluwijn’ op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei   

(zaal Racing in Gavere). 

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

‘Op tijd naar school’: meer en meer kinderen uit de lagere school komen steeds te laat 

op school aan.  Mogen we vragen om de leerlingen tijdig naar school te brengen en 

zelfstandig de schoolpoort binnen te laten stappen a.u.b?  

Heel wat ouders blijven rondhangen op de speelplaats terwijl kinderen van de lagere school 

zelfstandig genoeg zijn om zelf hun boekentas op het schoolrek onder het afdak te plaatsen.  

Bij vragen kan u altijd een afspraak maken bij de klasleerkracht (via agenda, email) of bij 

dringende vragen even binnen komen. 

 

Vanaf maandag 6 januari gaat Natascha (opvangjuf) in zwangerschapsrust.  Natascha wordt 

vervangen door Ansie voor de komende periode.  Zij zal de opvang begeleiden op de 

hoofdschool. 

 

Dit jaar organiseert de school en het oudercomité van ’t klein schoolke en de hoofdschool 

opnieuw een ‘grote gezamenlijke koekenverkoop door het dorp Asper’.   De koekenverkoop 

gaat door op vrijdag 27 maart 2020.  

 

Deze zomer bieden we terug zomerkampen aan op de school (hoofdschool, Steenweg 41).  

Dit jaar kiezen we voor één eigen schoolkamp (leerkrachten) in juli en voor begeleide 

kampen (creafant) in augustus.   

Het kamp in juli gaan door van woensdag 1 juli tot en met woensdag 8 juli en van 

maandag 17 augustus tot en met 28 augustus.   

De inschrijvingen starten op maandag 3 februari voor het kamp in juli  

Kamp 1: (kleuters vanaf 3 jaar) van 1 juli tot en met 8 juli. 

Kamp 2: (lagere leerlingen) van 1 juli tot en met 8 juli. 

Voor de inschrijvingsdatum wordt er nog een brief met de nodige info bezorgd. 

 

Voor de kriebelkampen in augustus kan dit nu reeds via de website van creafant. 

Kinderen die geen 3 jaar zijn worden niet toegelaten op de verschillende kampen in 

juli/augustus.  

 

 

MAANDMENU: Wat eten we in de maand januari? 

 

Datum X    Hoofdschotel 

6/01/2020   knolseldersoep rundervink-ajuinsaus-appelcompote-gekookte aardappelen 

7/01/2020 v wintergroentesoep macaroni "carbonaria" m/kidsballetjes boordevol groentjes 

9/01/2020   florentijnse roomsoep vlaamse stoverij- erwtjes en worteltjes-gekookte aardappelen 

10/01/2020 v tomatensoep kipfilet "archiduc" prei- puree met bieslook 

        

        



13/01/2020   butternuttpompoensoep witte worst-tymsaus- rode kool- wedgesaardappelen 

14/01/2020 v champignonsoep kippereepjes in currysaus met wintergroentjes- groentenrijst 

16/01/2020   broccolisoep cordon bleu- bloemkool in saus- peterselieaardappelen 

17/01/2020 v vergeten groentesoep 
provencaals gegratineerd gehaktschoteltje m/verrassende 

groentjes 

        

        

20/01/2020   wintergroentesoep 
visserspotje"nantua" -gestoofde worteltjes -gekookte 
aardappelen 

21/01/2020 v bloemkoolsoep grill-worst- witloof en knolselder- "chicory"-aardappelen 

23/01/2020   waterkerssoep nuggets- appelcompote- puree met platte kaas en dille 

24/01/2020   prei-seldersoep 
gevogeltegoulash-wintergroentjes- erwtjes- gekookte 

aardappelen 

        

        

27/01/2020 v wortelsoep gehaktbal "grand-mére"-spinazie- gekookte aardappelen 

28/01/2020 v groene bonensoep spaghetti "bolognaise" met gemalen kaas 

30/01/2020   uienvelouté vol au vent van kip- regenboogworteltjes- gekookte aardappelen 

31/01/2020   tomatensoep vistournedos- wintergroentepuree met savooi en spek 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Vanessa Speybroeck/Jan Goethals 


