
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

De tijd vliegt snel en we zijn alweer in het tweede gedeelte van het eerste trimester.  De 

eerste toetsen zijn achter de rug en ondertussen krijgen de kinderen alweer het gevoel dat het 

schoolgebeuren soepel begint te lopen.  Ook de komende weken zijn er heel wat activiteiten 

voor de kleuters, leerlingen en ouders.  De komende dagen start het grootouder- en 

ouderfeest voor de kleuterafdelingen, de Sint maakt ook al zijn koffers klaar om naar ons 

land af te reizen, de kerstsfeer is ook niet ver meer weg en de school neemt deel aan de 

Warmste Week met de actie ‘Ella Marie 4 life’.   

Kortom een drukke maar leuke sfeervolle periode.     

 
 
                      Alvast een overzicht wat de maand november te bieden heeft: 

Maandag 4 november Verwelkoming nieuwe peuters/kleuters op de verschillende 

vestigingen.  

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Donderdag 7 november Eerste repetitie voor het grootouderfeest (in de 

voormiddag). 

Vrijdag 8 november Tweede repetitie voor het grootouderfeest (in de 

voormiddag). 

Uitstap naar het bos voor het eerste leerjaar.  De kinderen 

moeten voorzien zijn van een lunchpakket. 

Maandag 11 november Wapenstilstand 1918 

Dinsdag 12 november Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator en het 

CLB-team). 

Grootouderfeest (kleutergroepen) voor de ingeschreven 

grootouders om 13.30u in de zaal van de hoofdschool 

(Steenweg 41, 9890 Asper). 

Geen ochtend- en avondopvang op ’t Klein Schoolke.  De 

kleuters worden op de hoofdschool afgezet voor het 

grootouderfeest.  De kinderen kunnen na het 

grootouderfeest in de avondopvang op de hoofdschool. 

Donderdag 14 november Grootouderfeest (kleutergroepen) voor de ingeschreven 

grootouders om 13.30u in de zaal van de hoofdschool 

(Steenweg 41, 9890 Asper). 

Geen ochtend- en avondopvang op ’t Klein Schoolke.  De 

kleuters worden op de hoofdschool afgezet voor het 

grootouderfeest.  De kinderen kunnen na het 

grootouderfeest in de avondopvang op de hoofdschool. 

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 



Uitstap naar het bos voor het derde-, vierde- en vijfde 

leerjaar (in de namiddag). 

Vrijdag 15 november 

 

Optreden voor de ouders van de kleuterafdelingen om 

16.30u in de zaal van de hoofdschool (Steenweg 41, 9890 

Asper). 

Maandag 18 november Week van de oudercontacten voor de ouders van de 

kleuters. 

Start van de voorleesweek. 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Woensdag 20 november 

 

 

 

Boomplantactie voor de leerlingen van het 6de leerjaar in 

Gavere.  (voormiddag). 

Alle leerlingen van het 6de leerjaar komen met de fiets 

naar school. 

Vrijdag 22 november Medische consultatie voor de leerlingen van het 4de leerjaar 

in de voormiddag (Op de school). 

Maandag 25 november Zwemmen voor de leerlingen van het 3de – en 4de leerjaar. 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

 

Goed om al te weten:  

 

Zaterdag 14 december: Kerstsfeer op ’t Klein Schoolke vanaf 17.30u  (uitnodiging volgt 

nog).    

 

Donderdag 19 december: Deelname ‘warmste week’ van 15.45u tot 18.30u. 

Onze actie: ‘Ella-Marie 4 life’:  

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

DONKERE DAGEN… doe je fluohesje aan! 

Wij willen u als ouder vragen: 

 Let erop dat de kinderen het hesje dragen, ook als zij met de wagen afgezet worden. 

 Geef de afspraken door aan hen die uw kinderen aan school afzetten of ophalen. 

 Hang een naamlintje in het hesje. 

 Houd het hesje netjes.   

 

Sinds enkele weken zijn we gestart met nieuwe afspraken bij het belsignaal.  Als de eerste 

bel gaat, gaan alle kinderen stil staan en niet meer bewegen.  Bij het tweede belsignaal gaan 

de kinderen in stilte naar hun rij.  Wie zich niet aan de afspraak houdt, krijgt een afgesproken 

sanctie.  We merken dat deze werkwijze vlotjes begint te lopen en dat de stilte bij de 

klasgroepen een rustige sfeer brengt. 

 

Deelname: ‘de wamste week’.  Het idee is gegroeid uit het 6de leerjaar.   

Binnen het zesde leerjaar heeft een leerling zijn zusje bij de geboorte verloren.  De ouders 

merkten dat er heel wat tekorten waren in professionele hulp specifiek voor dit thema.  Het 

verliezen van een baby blijft nog wat hangen in een bepaalde taboe. 

Maar ook de hulp in het voorbereiden van een begrafenis voor een baby’tje enz… is soms 

wat zoek.  Daaruit is de vzw de “stilte omarmd” gegroeid. 



Een instantie die ouders maar ook zeker hun omgeving helpt waar nodig bij het verlies van 

een baby.  Dit met praktische hulp, maar ook met begeleidende gesprekken.  

Onze actie kreeg de naam ‘Ella-Marie 4 life’. 

Wat doen we:  op donderdag 19 december organiseren we op de hoofdschool een 

avondsponsoromloop voor alle kinderen, ouders, grootouders,……van 15.45u tot 18.30u.  

We voorzien 4 parcours. 

- Parcours rond de schoolpiste 

- Parcours rond de kerk en de schoolpiste 

- Parcours rond de kerk, Haagstraat en Hulstraat 

-   ‘3 scholen run’ (15 km) met Meester Tommy en juf. Veerle voor de gevorderde 

sportliefhebbers.  (loopwedstrijd naar de 3 verschillende vestigingen: ’t klein schoolke- 

de kleutergaard-de hoofdschool).  Verdere info volgt later. 

De parcours zullen sfeervol verlicht worden door de buurtbewoners en de school.   Enkele 

ouders willen ook voor enkele kleine versnaperingen en drankjes zorgen bij aankomst op de 

school.  Helpende handen zijn zeker welkom!  

IEDEREEN ALVAST WELKOM OP DEZE ACTIE 

 

Klimaatvriendelijke speelplaatsen: in de inkom hangen de foto’s van de mogelijke ideeën 

voor onze speelruimtes.  Vanaf maandag 2 december tot en met vrijdag 13 december zullen 

de verschillende foto’s voor de ouders zichtbaar in de inkom staan.  De ouders kunnen dan 

hun voorkeurkeuzes kenbaar maken via de boxen.   De boxen verhuizen ook naar de 

vestigingen. 

 

Een stil hoekje op de speelplaats (hoofdschool): in de maand november maken we een stil 

hoekje op onze speelplaats.  In dit hoekje mogen de kinderen een leesboek lezen of een 

tekening maken met een aantal vrienden tijdens de speeltijdmomenten.  Er werden een aantal 

zitstoelen aangekocht en we proberen dit in de komende maanden uit met de kinderen.   

 

 

WAT ETEN WE DEZE MAAND ? 

 
Datum X   Hoofdschotel 

4/11/2019 v vergeten groentesoep tartifletta van worst "archiduc"- bloemkool- 
countryaardappelen 

5/11/2019  broccolisoep kipfilet a l'orange- boekweitrijst boordevol groentjes 

7/11/2019  tomaten-alfabetsoep nuggets- appelcompote- pureeaardappelen 

8/11/2019 v waterkerssoep provencaalse kaashamburger- rode kool -gekookte 
aardappelen 

    

    

12/11/2019  wortelsoep vol au vent van kip- gestoofde erwtjes- gekookte 
aardappelen 

14/11/2019 v kippe-uiensoep 
m/curry 

chipolattaworst--regenboogworteltjes-bieslook-gekookte 
aardappelen 

15/11/2019  witte bonensoep spirelli met witte vis "stroganoff "-kaasaus- juliennegroentjes 

    

18/11/2019  pompoensoep rundsvleesbrood met kriekskes- gebakken aardppelen 

19/11/2019  preivelouté cordon bleu - gratin van witloof en knolselder- 
pureeaardappelen 

21/11/2019 v pastinaak-
koolrabisoep 

balletjes in tomatensaus- princesseboontjes-  gekookte 
aardappelen 

22/11/2019  provencaalse 
roomsoep 

kip m/curry,prei en champignons-spinazie- zoete 
aardappelsymfonie 



    

25/11/2019 v bloemkoolsoep Ardeens wangetjesstoofpotje- thym-erwtjes e/worteltjes-
aardappelen 

26/11/2019 v boeregroentesoep spaghetti "bolognaise" -gemalen kaas 

28/11/2019  aspergesoep kids-kippeboutjes- bloemkool en broccoli- 
kurkumaaardappelen 

29/11/2019  tomatensoep viskrokantje -hawaaise quinoasalade met hersfstgroentjes 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Goethals 

 

 


