
 

 

  

 

                                                

 

 

 

 

 

                                           
Beste ouders, 

 

De kalender hieronder geeft een beeld van de verschillende activiteiten voor de maand oktober.  Indien er 

zich nog wijzigingen voordoen, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht. 

 

                                                Activiteitenkalender oktober: 

 

 

Vrijdag 1 oktober Sportdag voor de eerste graad. 

Verkeersparcours op de wijkafdeling ’t Klein Schoolke. 

Zondag 3 oktober Statiekermis: Ontbijtfestijn.  Pannenkoekenfeest vanaf 14u op de 

wijkafdeling ’t Klein Schoolke.  Kinderanimatie en gezellig 

samenzijn op de speelplaats.  Iedereen van harte welkom. 

Maandag 4 oktober Werelddierendag. 

Niveaulezen voor de leerlingen van het 1, 2, 3 en 4de leerjaar in de 

namiddag (op de hoofdschool). 

Woensdag 6 oktober Pedagogische studiedag.  Geen school voor de kinderen. 

Vrijdag 8 oktober Bezinningsmoment in de kerk voor de leerlingen en de oudste 

kleuterklasgroep uit de hoofdschool. 

Maandag 11 oktober Zwemmen voor de tweede graad in de voormiddag. 

‘Naar het bos’ (alle kleutervestigingen en de eerste graad).  We 

brengen allemaal ons lunchpakket mee (verdere info volgt nog). 

Niveaulezen voor de leerlingen van het 3 en 4de leerjaar in de 

namiddag (op de hoofdschool). 

Zaterdag 16 oktober Pastafestijn door het oudercomité VBS De Kolibrie. 

Maandag 18 oktober Niveaulezen voor de leerlingen van het 1, 2, 3 en 4de leerjaar in de 

namiddag (op de hoofdschool). 

Dinsdag 19 oktober  Medisch schooltoezicht voor de leerlingen van het 4de leerjaar (op de 

school). 

Vrijdag 22 oktober CLB zitdag van 9u tot 12u: ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator en het CLB-team. 

Maandag 25 oktober Zwemmen voor de tweede graad in de voormiddag. 

Niveaulezen voor de leerlingen van het 1, 2, 3 en 4de leerjaar in de 

namiddag (op de hoofdschool). 

Week van de oudercontacten voor de ouders van de lagere afdeling + 

eerste rapport). 

Dinsdag 26 oktober Grootouderfeest voor de kleutergroepen en de eerste graad (verdere 

info volgt nog). 

Donderdag 28 oktober ‘Naar het bos’ (3, 4, 5 en 6de leerjaar).  We brengen allemaal ons 

lunchpakket mee (verdere info volgt nog). 

Grootouderfeest voor de kleutergroepen en de eerste graad (verdere 

info volgt nog). 

‘Komen jullie een kijkje nemen?’: PEUTERKIJKAVOND van 16.30u 

tot 19u. 

Hoofdschool De Kolibrie • Steenweg 41 • 9890 Asper • 09 384 40 28 

Wijkafdeling ‘t Klein Schoolke • Stationsstraat 69 • 9890 Asper • 09 384 49 28 

Wijkafdeling De Kleutergaard • Gentweg 8 • 9890 Vurste • 09 384 49 26 

 

Email: directie.vbasper@sgkruizinga.be 

Website: www.vbsasper.be 

 

 



Vrijdag 29 oktober Herfstwandeling (organisatie gemeente Gavere) voor de leerlingen 

van de lagere school. 

Frietjesdag op alle vestigingen. 

 

Start: herfstvakantie van maandag 1 november tot en met zondag 7 november 2021. 

 

 

 

 
 

Datum X    Hoofdschotel 

        

1/10/2021   
provencaalse 

roomsoep 
curryballetjes - appelmoes - gebakken aardappelen 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

4/10/2021   
agnes 

sorelgroentesoep 
Donutburger - wittekool - aardappelen  

5/10/2021   vergeten groentesoep kabeljauwsnitzel met herfstpuree 

7/10/2021   knolseldersoep kippengyros met groentenrijst 

8/10/2021 v spinaziesoep Spaghetti bolognaise 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

11/10/2021   bloemkoolsoep cordon bleu - bloemkool in kaassaus - aardappelen  

12/10/2021 v tomatensoep witte pens - rode kool - spek aardappelen 

14/10/2021   courgettesoep kipfilet in veenbessensaus - appelrabarbermousse - aardappelen 

15/10/2021   uienvelouté hamburger - spinazie in de room - puree 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

18/10/2021 v groene aspergesoep macaroni ham - kaas  

19/10/2021   wortelsoep Visrolletjes hollandaise - gestoofde prei - puree 

21/10/2021   brocollisoep rundervink - gestoofde erwtjes - gebakken aardappelen  

22/10/2021   groentesoep kalkoensnitzel - schorseneren - nat aardappelen  

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

25/10/2021     GEEN WARME MAALTIJDEN  

26/10/2021     GEEN WARME MAALTIJDEN  

28/10/2021     GEEN WARME MAALTIJDEN  



29/10/2021     FRIETJESDAG 

     

     

    

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199  

 

Door onvoorziene omstandigheden kan de menu gewijzigd worden 

Door de aanwezigheid van allergenen in ons bedrijf, zijn ongewenste sporen van allergenen in de 

levensmiddelen nooit volledig uit te sluiten 

Opmerkingen:       

        

x Niet goed, reden aub  

xx Minder goed reden aub  

xxx Goed    

xxxx Heel goed, reden aub  
    

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Goethals 

Vanessa Speybroek 

Leerkrachtenteam 

 

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199

