
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er op.  De dagen worden al een beetje langer en de 

winter is nergens te bespeuren in ons land.   Hopelijk kunnen we binnenkort toch nog even 

genieten van een winterlandschapje.   

 

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

de huid van iemand anders kruipen.    

 

                                            

 

 

             

 

 

 

 

           Alvast een overzicht van wat de maand februari te bieden heeft: 

Maandag 3 februari  Integratiedag voor de verschillende 

kleutervestigingen op de hoofdschool. 

Start inschrijvingen ‘vakantiekampen juli’. 

Zwemmen voor de leerlingen van de 3de graad  

(5de- en 6de leerjaar). 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Dinsdag 4 februari Uitstap voor de leerlingen van het 5de leerjaar. 

Maandag 10 februari Uitstap voor de leerlingen van het 6de leerjaar. 

(KDOO-dag). 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Dinsdag 11 februari 

 

Dikke truiendag. (aandachtsmoment voor de 

klimaatsveranderingen). 

Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator 

en het CLB-team). 

Woensdag 12 februari Kennismakingsmoment voor de ouders/peuters die 

kunnen instappen na de krokusvakantie op  

maandag 2 maart.  De ouders en peuters zijn welkom 

vanaf 9.00uur tot aan de speeltijd in de verschillende 

kleutervestigingen. 

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 
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Zaterdag 15 februari Kaas- en wijnavond door het oudercomité van de 

kleutergaard in Vurste.  

(zaal van de kleuterschool). 

Maandag 17 februari 

 

Start ‘week van de oudercontacten’ voor de lagere 

afdeling (niet voor het 6de leerjaar) + 3de rapport. 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Woensdag 19 februari Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen. 

Vrijdag 21 februari Carnaval op school 

Frietjesdag. 

Krokusvakantie  van maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart. 

 

Goed om al te weten:  

 

- Donderdag 5 maart: tweede peuter- en kijkavond op de verschillende vestigingen van 

de kleuterafdelingen van 16.30u tot 19.30u. 

- Vrijdag 27 maart: gezamenlijke koekenverkoop (oudercomité uit de hoofdschool en  

’t klein schoolke, personeel en de kinderen van de school) door het dorp ‘Asper’. 

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

Na vele jaren brengen wij voor u, met onze kinderen, een schoolvoorstelling waarbij alle 

muzische talenten worden aangesproken.   

We brengen de musical ‘ Het bos van konijn Fluwijn’. 

Er worden drie voorstellingen voorzien in zaal ‘Racing’ te Gavere: 

- Vrijdag 29 mei om 18u30. 

- Zaterdag 30 mei om 14u00 en 17u00. 

 

De leerkrachten beginnen stilaan aan de eerste voorbereidingen van de musical. 

We vragen aan alle ouders om de klasleerkracht(en) te verwittigen indien jullie 

kleuter/leerling niet aanwezig kan zijn op één van de voorstellingen.   

Bedankt alvast. 

 

 

Maandmenu: wat eten we in de maand februari? 

 

Datum X    Hoofdschotel 

3/02/2020   wintergroentensoep rundsbraadworst -appelcompote- gekookte aardappelen 

4/02/2020   uienvelouté kipfilet-choronsaus- bloemkool- gebakken aardappelen 

6/02/2020 v florentijnse roomsoep wangetjes "dyonaise"- gestoofde erwtjes - gekookte aardappelen 

7/02/2020 v butternutpompoensoep macaroni met ham en kaas 

        

        

10/02/2020   knolseldersoep cordon bleu- spinazie- peterselieaardappelen 

11/02/2020   preivelouté visrolletjes- broccolisaus- wortelpuree 

13/02/2020 v vergeten groentessoep balletjes in tomatensaus- boontjes- gekookte aardappelen 

14/02/2020   wortelsoep gevogelte-groentengoulash- rijst boordevol groentjes 



        

        

17/02/2020   broccolisoep rundshamburger- ajuinsaus- rode kool- gebakken aardappelen 

18/02/2020 v groentesoep lasagne "bolognaise" 

20/02/2020   bloemkoolsoep kippeboutjes à l'orange- appelcompote- gratinaardappelen 

21/02/2020 v    frietjes 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vanessa Speybroeck 

Jan Goethals 


