
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

2020: ongelooflijk dat we dit moesten meemaken.  Toch is het zo, amper te bevatten 

maar waar: de coronapandemie.  De wereld staat reeds even op zijn kop en zo ook ons 

schoolgebeuren.  Vrienden werden plots gescheiden van elkaar, familieleden die we amper 

konden zien,… Wat een vreemde tijden.  Ook de feestdagen zijn anders dan de andere jaren.  

Maar…………stap voor stap evolueren we nu naar een ‘nieuw normaal’.  We deden de 

voorbije weken allemaal ons uiterste best, blijven tot op heden met liefde voor elkaar zorgen.  

We geven niet op en blijven elkaar steunen,….   

Met deze nieuwsbrief sluiten we het jaar 2020 af en kijken we uit naar het jaar 2021. 

                                                    

 

                                                       WELKOM 2021 
                                                         

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele weetjes voor de maand januari: 
 

Op maandag 4 januari start het tweede trimester.   We verwelkomen een aantal nieuwe 

peuters.  Momenteel hebben we in onze kleutervestigingen 95 kleuters aanwezig.  We hopen 

dit schooljaar voor de eerste maal de 100ste kleuter  in te schrijven.    

Door het stijgende aantal kleuters hebben we na de teldatum van 1 februari 

2021 extra kleuteruren bij.  Deze extra kleuteruren zullen ingevuld worden door 

een bijkomende kleuterleerkracht. 

 

 

 

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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De huidige coronamaatregelen blijven na de kerstvakantie van toepassing: 

Wat met zieke kinderen?   

Wanneer mag mijn kind wel of niet naar school? 

 

Uw kind kan NIET naar school met volgende klachten: 

• Koorts (38,0°C en hoger) 

• Problemen met ademhalen.  Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) 

tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren. 

• Zware verkoudheden EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone 

vermoeidheid, zware keelpijn of hoofdpijn. 

Indien iemand binnen het gezin positief getest is op COVID-19, verwittig dan de school via 

09/384 40 28.  De directeur zal vervolgens contact opnemen met de CLB-arts. 

- De ouders nemen afscheid aan het schoolhekken.  Door de ‘Covid 19’ komen de 

ouders enkel na afspraak de school binnen.   

(telefonisch of via mail: directie.vbasper@sgkruizinga.be). 

- Speeltijden verlopen eveneens in bubbels.  De speelplaatsen op de hoofdschool 

zijn en blijven verdeeld.  (speelplaats en schooltuin).   

- Het verlaten van de hoofdschool verloopt eveneens via 3 verschillende uitgangen: 

kleuters langs de rode deur, 1ste graad via het hekken, 2de  en 3de  via de bruine 

poort onder het afdak. 

- Het dragen van een mondmasker voor de ouders aan de school blijft verplicht. 

 

 

Op woensdag 13 januari krijgen de leerlingen van het eerste leerjaar een bezoekje van de 

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

 
Donderdag 14 januari CLB zitdag: op deze dag kunnen ouders met de zorgcoördinator juf. 

Vanessa en het CLB een overleg aanvragen. 

Email zorgjuf:  vanessa.speybroeck@sgkruizinga.be. 

 

 

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

op maandagnamiddag 18 januari.  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. 

 

 

Woensdag 20 januari hebben we onze tweede pedagogische studiedag voor de leerkrachten.  

Deze voormiddag is er geen school voor de kinderen.  Het schepencollege van Gavere 
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besliste om de organisatie van BuitenschoolseKinderOpvang op pedagogische studiedagen 

en lokale verlofdagen minstens op te schorten tot aan de krokusvakantie. 

Dit in het kader van de coronamaatregelen. 

Onze studiedag staat in het teken van ‘klimaatgezonde speelplaatsen’.  Op de wijkafdeling  

’t klein schoolke bouwen we in samenwerking met dhr. Bart Straetman (speelconsulent) een 

buitenkeuken voor de kleuters.     

 

 

 

 

Op de hoofdschool wordt deze dag door de leerkrachten een groter en nieuw dierenhok 

voorzien voor de kippen en de cavia’s.  Vanuit de ouderbevraging kregen we de reactie dat 

onze dieren te klein gehuisvest zijn.                                                                                     

 

 

 

 

 

We willen alle ouders bedanken die de ouderbevraging hebben ingevuld.  Samen met 

meester Piet (ict-coördinator) zullen we de verschillende aspecten in een grafiek brengen en 

op de eerstkomende personeelsvergadering bespreken.  Door de ouderbevraging krijgen wij 

een duidelijk beeld van wat jullie over de school denken, waar we aanpassingen kunnen doen 

en welke verbeteringen wensbaar en haalbaar zijn.  Enkele van deze suggesties zijn reeds het 

vergroten van het dierenhok en een extra begeleider bij de opvang op de hoofdschool. 

Na de kerstvakantie splitsen we de naschoolse avondopvang op de hoofdschool op tussen de 

kleuters en leerlingen van het lager.  De avondopvang voor de kleutergroep zal doorgaan in 

een apart lokaal van 16.00u tot 17.00u.  Op vrijdag van 15.00u tot 17.00u.  Kleuters die na 

17.00u nog aanwezig zijn, sluiten aan bij de andere opvanggroep tot 18.00u. 

De kleuteropvang wordt door Eva begeleid (mama van Mauro en Tara uit de kleuterklas).  

De leerlingenopvang wordt door Natasha begeleid. 

 

 

 

 

 

 

Eind januari hebben we op onze school een leerlingenraad.  

De lln (van het 4de-leerjaar tot en met het 6de leerjaar) stellen zich kandidaat, met 

goedkeuring van hun ouders.  De verkiezingen zullen doorgaan op dinsdag 12 januari in de 

namiddag.  De leerlingen kunnen zich kandidaat stellen tot en met maandag 11 januari 

2021. 

 
Wat doen we op deze vergadering?  

• We zetten de kinderen aan tot meedenken in het belang van de hele school.   

• Bespreken van de agendapunten.  

• Samen een aantal zaken uitwerken en realiseren.   

• Zoeken naar oplossingen, enz..   



• Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt en in tweevoud bezorgd aan alle lln. van de 

leerlingenraad (1 voor zichzelf, 1 voor de klas)  

We willen de leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, 

luisteren naar hun mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, laten ondervinden wat 

realistisch en haalbaar is. 

Problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voor brengen, 

samen naar oplossingen en antwoorden zoeken. 

 

Tijdens de zomervakantie gingen de leerkrachten aan de slag om de berging onder het afdak 

om te bouwen tot een ruimte voor onze kinderen ‘ons buitenhuisje’.  In het eerste trimester 

hebben de verschillende kinderen gebruik kunnen maken van deze ruimte om te praten, 

spelen,….  Om het spelaanbod te verhogen op de speelplaats zullen we vanaf januari in ons 

buitenhuisje voor onze kinderen nieuwe wandpanelen plaatsen waar ze kleine opdrachten 

kunnen uitvoeren.    

    

                                                       

 

 

 

 

 

De komende zomervakantie bieden we opnieuw zomerkampen (kleutergroep en lagere 

leerlingen) aan op de school (hoofdschool).  Dit jaar kiezen we terug voor één eigen 

schoolkamp in juli en voor begeleide kampen (creafant) in augustus.   

Het kamp in juli gaat door van donderdag 1 juli tot en met vrijdag 9 juli. 

De kampen in augustus gaan door van: 

• maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus  

• maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 augustus.   

Voor het zomerkamp in juli wordt er nog een brief met de nodige info bezorgd. 

 

Voor de kriebelkampen in augustus kan dit via de website van creafant. 

Kinderen moeten 3 jaar zijn op de verschillende kampen in juli/augustus.  

 

 

Overlijdens: † 
Mevr. Marie Willems: grootmoeder van juf. Emmy en overgrootmoeder van Gust uit klas 6. 

 

 

Geboorte: 

Lior: lieve broer van Amélie en Liam uit ’t klein schoolke. 

 

 



 
 

Datum X    Hoofdschotel 

4/01/2021   groentessoep worst-thymsaus-wintergroentestampot 

5/01/2021   butternuttpompoensoep kipfilet-  spruitjes met spek- gekookte aardappelen 

7/01/2021   preivelouté végéballetjes -groentenrijst 

8/01/2021   tomatensoep/vermicelli kabeljauwsnitzel-appelmoes-pureeaardappelen 

        

11/01/2021 v bloemkoolsoep vleesbrood-rozemarijnsaus-bloemkool-gekookte aardappelen 

12/01/2021   wortelsoep duo van gevogelte reepjes en blokjes - rode kool- aardappelen 

14/01/2021   uienroomsoep végéworst- prei en venkel- pureeaardappelen 

15/01/2021 v wintergroentesoep macaroni met ham en kaas 

        

18/01/2021 v knolseldersoep jardieniere wangetjes-groene kool m/spek-gekookte aardappelen 

19/01/2021   broccolisoep gevogeltegyros -erwtjes- rijst  

21/01/2021   champignonsoep 
végécordon bleu- gratin van broccoli en bloemkool-

pureeaardappelen 

22/01/2021   kervelsoep rundshamburger- uiensaus- worteltjes-gebakken aardappelen 

        

25/01/2021   rapenvelouté balletjes in tomatensaus- boontjes - aardappelen 

26/01/2021   tomatensoep visfantasie - spinazie - pureeaardappelen 

28/01/2021   groene aspergesoep quornblokjes champignonsaus- erwtjes en worteltjes-aardappelen 

29/01/2021 v waterkerssoep lasagne bolognaise 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Vanessa Speybroeck/Jan Goethals 


