
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er bijna op.  De kinderen in de klassen zijn alweer 

ijverig aan het werk.  In een aantal kleuterklassen zag ik dat er de voorbije weken heel wat te 

doen was rond de ruimte en techniek.  Zo konden de kleuters kennis maken met de 

verschillende planeten, met licht en donker,…. De kleuterhoeken werden mooi ingericht en 

de kleuters konden op ontdekking gaan. 

                                      

 

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 : directie.vbasper@sgkruizinga.be 

Website : www.vbsasper.be 



 

In het lager werkte het tweede leerjaar rond het jaarthema:  

‘Buitengewoon, gewoon buiten’. 

Er werd gekozen voor het natuurelement ‘sterren’ en de leerlingen vertrokken vanuit een 

brainstorm. 

Zo kwamen de kinderen tot een aantal verschillende hoekjes: 

- Liedjes rond sterren 

- Sterretjes aan de hemel (mensen, dieren die overleden zijn) 

- Een ster zijn in iets (talenten)  

- Sterrenbeelden 

- De sterren en de maan 

- … 

Er werden zelf uitnodigingen gemaakt voor de andere klassen… Donderdag 28 januari 

houden de kinderen uit klas 2 een superleuke voorstelling!  
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

Ook het eerste leerjaar zat niet stil.  

Het klokje rond… Thema de Tijd, hier een klein kijkje over wat we allemaal geleerd hebben 

tijdens het hoekenwerk. De dagen en maanden, de seizoenen en hun kenmerken, uren van de 

klok, wintermemory, dieren in de winter, gedichtje Brrr…, liedje: Opzij opzij, we hebben 

haast… 
 

     

      



      

   

                                                      

 

Binnen enkele weken vieren we terug carnaval op onze school en mogen we voor één keer in 

de huid van iemand anders kruipen.  Dit jaar moeten we natuurlijk rekening houden met onze 

bubbels.  We hopen uiteraard op vrijdag 12 februari toch een beetje feest te kunnen vieren 

op een ‘veilige’ manier en in onze verschillende bubbels (latere info volgt nog).  

                                                          

 

Enkele weetjes voor de maand februari: 
Krokusvakantie van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari. 

 
Op woensdag 3 februari krijgen de leerlingen van het eerste leerjaar een bezoekje van de 

CLB arts.  Het medisch onderzoek gaat door op de school.   

Op ’t klein schoolke krijgen de kleuters bij juf. Emmy een medisch onderzoek op  

dinsdag 23 februari.  Dit gaat door op de school. 

 

 

In de week van 8 februari tot en met 12 februari volgen de digitale 

oudercontacten en het rapport voor de leerlingen van de lagere afdeling.    

 

 

 

9 februari: dikke truiendag: voor de zeventiende keer Dikketruiendag in de Vlaamse 

scholen.  Op die dag verwachten we alle kinderen met hun meest grappige of favoriete trui 

op school en draaien we onze verwarmingsknop nog een beetje lager.   

 

 

 

 

Voor de leerlingenraad zijn de verkiezingen achter de rug.  Volgende leerlingen 

vertegenwoordigen de leerlingen van de school: 

• Vierde leerjaar: Emma en Louwis 



• Vijfde leerjaar: Bonnie en Elisa 

• Zesde leerjaar: Gust en Brend 

 

Onder voorbehoud:  het zwemmen voor alle leerlingen van de lagere afdeling is voorzien 

op maandagnamiddag 22 februari.  Het bad is gereserveerd voor onze school zodat we in 

onze bubbels gebruik kunnen maken van het complex.    

 

 

 

 

 

 

We wachten de laatste richtlijnen af en hopen dat dit moment kan doorgaan op de 

afgesproken datum. 

 

Voor de naschoolse kleuteropvang zijn we nog op zoek naar 1 extra mama/oma/…. die 

vanaf februari op maandagavond van 16.00u tot 17.00u de kleutergroep wil begeleiden op 

de hoofdschool.  Wie interesse heeft mag contact opnemen met het  

schoolnummer: 09/384 40 28. 

De kleuteropvang op dinsdag, donderdag en vrijdag wordt door Eva begeleid. 

De leerlingenopvang wordt door Natasha begeleid. 

 

 

 

 

 

Donderdag 25 februari CLB zitdag: op deze dag kunnen ouders met de zorgcoördinator  

juf. Vanessa en het CLB een overleg aanvragen. 

Email zorgjuf:  vanessa.speybroeck@sgkruizinga.be. 

 

 

DONKERE DAGEN… doe je fluohesje aan! 

Wie goed zichtbaar en beschermd is, 

is minder kwetsbaar in het verkeer. 

We sluiten de Flitscampagne af met een ‘Gekkeschoenendag’ op vrijdag 26 februari.  De 

leerlingen mogen dan hun schoenen versieren met linten, lichtjes, …. en hun knotsgekke 

schoenen aantrekken om naar school te komen. 

 

 

Verbindend schoolklimaat: vorig schooljaar zijn we samen met de begeleidingsdienst op 

weg gegaan om naast het lesgeven, bewust in te zetten op het werken aan de sfeer en de 

relaties in de klas.  Wanneer er zich een moeilijk gedrag stelt of wanneer het gaat over 

moeilijk gedrag begrijpen of een zwaar conflict, benadert de school de conflicten steeds 

herstelgericht.  Hiervoor werden reeds een aantal tools aangereikt die de leerkrachten kunnen 

uitproberen binnen de klasgroep.  Het doel van dit lopende traject is te komen tot een 

gezamenlijk beleid rond pesten, ruzies oplossen,…. 
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De hoofdschool dient bij AGION een bouwdossier ‘verkorte procedure’ in voor de 

Steenweg 41.  De school voorziet een verkorte procedure voor: 

• buiten gevelrenovatie van het schoolgebouw.  

• vernieuwing van de buitendeuren.  

• vernieuwing plat dak van het schoolgebouw.    

• verwijdering van de dakleien op het speelplaatsafdak.   

Het bouwdossier wordt ingediend eind 2021.  De werken kunnen dan van start gaan eind 

2022, begin 2023. 

 

Lentewandeling: houden jullie alvast zondag 28 maart vrij?  Het schoolteam en het 

oudercomité nodigen jullie uit voor een gezinswandeling in Asper 

(verdere info volgt later).    

 

 

 

Overlijdens: † 
Mevr. Marie Joseph Van De Velde: overgrootmoeder van Thijs en Aurelie uit de 

kleutervestiging op de hoofdschool. 

Dhr. Wilfried Biscop: opa van Zenna uit het 5de leerjaar. 

 

 

 

Geboorte: 

Amélie: lieve zus van Arnaud uit het 2de leerjaar. 

 

 

 

 

 
 

1/02/2021   wortelsoep kippenreepjes -currysausje groentenrijst  

2/02/2021   boeregroentesoep braadworst- thymsaus gestoofde wortel- peterselie aardappelen 

4/02/2021   knolselderveloute bloemkoolsnitzel gestoofde prei puree 

5/02/2021 v florentijnse roomsoep spaghetti "bolognaise"- gemalen kaas 

        

8/02/2021 v butternuttpompoensoep wangetjes appelmoes nat aardappelen  

9/02/2021   bloemkoolsoep balletjes in tomatensaus- princessen- gekookte aardappelen 



11/02/2021   tomatensoep vègè cordon bleu- spinazie- pureeaardappelen 

12/02/2021   preivelouté hamburger "provencale"- rode kool- wedgesaardappelen 

        

22/02/2021 v wintergroentesoep slavinken bloemkool in kaassaus aardappelen 

23/02/2021   uien-broccolisoep kipfilet "archiduc"- fruit - gratin aardappelen  

25/02/2021 v gevogelte-rapensoep vegie stoofpotje erwten en worteltjes aardappelen  

26/02/2021   groene aspergesoep macaroni met kip en kaas  

        

        

        
    

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, 

 

Vanessa Speybroeck/Jan Goethals 

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

