
 

 

  

 

                                                

 

 

 

 

 

                                           

Beste ouders, 

 

De vakantie is voorbij. Hopelijk kon u genieten van de zomer. Vol goede moed starten we 

het nieuwe schooljaar.  

We zijn in de kleutervestigingen gestart met 89 kleuters en in de lagere afdeling met  

83 leerlingen. 

Dit schooljaar mogen we nog heel wat nieuwe peuters verwachten op de verschillende 

vestigingen.   

We wensen iedereen een leerrijk en leuk schooljaar toe!  

 

 

                      Alvast een overzicht wat de maand september te bieden heeft: 

Woensdag 1 september  Start van het nieuwe schooljaar 

Maandag 6 september Infoavond om 19.30u (voor de ouders van de lagere 

afdeling). 

Dinsdag 7 september ‘Open lessen’.  Muziekacademie op bezoek voor de eerste 

en tweede graad. 

Vrijdag 10 september                                                 Fanfara ‘Gavere’ op bezoek in het derde leerjaar. 

Maandag 13 september 

 

 

 

Zwemmen voor de tweede graad (3de en 4de leerjaar). 

Sportdag voor de tweede graad.  De leerlingen zijn terug op 

school rond 16u (busvervoer). 

Infoavond om 19.30u (voor de ouders van De 

Kleutergaard).                                             

Dinsdag 14 september 

 

Infoavond om 19.30u (voor de ouders van de 

kleuterafdeling op de hoofdschool, Steenweg 41). 

Donderdag 16 september Infoavond om 19.30u (voor de ouders van ’t Klein 

Schoolke). 

Vrijdag 17 september 

 

Strapdag voor alle kinderen 

(op deze dag stappen of trappen we naar school).  

Zaterdag 18 september Eerste communie in de kerk van Asper. 

Maandag 20 september CLB zitdag vanaf 13u: ouders kunnen een overleg 

aanvragen betreffende zorgvragen,…. met de 

zorgcoördinator en het CLB-team. 

Dinsdag 21 september Sportdag voor de derde graad (5de en 6de leerjaar) in 

Oudenaarde (verdere info volgt nog). 

Donderdag 23 september 

 

Sportdag voor alle kleutervestigingen in Gavere (verdere 

info volgt nog). 

Vrijdag 24 september Startviering in de kerk voor de oudste kleuterklasgroep 

(hoofdschool) en de leerlingen van de lagere afdeling. 

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 

 

 



Zaterdag 25 september H. Vormsel in de kerk van Asper. 

Maandag 27 september Verkeersweek met verkeersparcours op de school. 

Zwemmen voor de tweede graad (3de en 4de leerjaar). 

Bibliotheekbezoek voor de leerlingen van de lagere 

afdeling in de namiddag. 

Dinsdag 28 september Scholenveldloop in Gavere. 

Donderdag 30 september Expleutermoment: ‘we gaan terug naar onze kleuterklas‘ 

speelnamiddag voor alle leerlingen van het eerste leerjaar 

in de kleuterklas van het voorbije schooljaar. 

 

Goed om al te weten:  

 

Zondag 3 oktober: kermisweekend op ’t klein schoolke’ met ontbijt 

aan huis gebracht of af te halen op  

’t Klein Schoolke voor alle ouders, familie, 

vrienden,…..   

(inschrijvingsbrief voor het ontbijt volgt nog). 

 

In de namiddag: 

pannenkoekenfeest  

op de wijkafdeling vanaf 14u. 

 

 

 

 

Woensdag 6 oktober: geen school (studiedag leerkrachten).  

 

 

Zaterdag 16 oktober: Pizza avond op de 

hoofdschool (activiteit door het 

oudercomité, verder info volgt nog). 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Goethals 

Vanessa Speybroek 

Leerkrachtenteam 

 


