
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

De kerst staat voor de deur, gevolgd door de jaarwisseling op het einde van deze maand.    

Ook dit jaar zal Sint en Piet onze kinderen ‘hopelijk’ niet vergeten.   

Na 6 december verschijnen op de school de eerste kerstbomen en gaan we onze laatste 

weken in. 

We hopen dat de laatste weken van 2019 voor iedereen sfeervol kunnen verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

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

Maandag 2 december Start adventsmoment voor de kinderen. 

Voor de leerlingen van het 5de leerjaar: vaccinatie op 

de school in de namiddag. 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Vrijdag 6 december 

 

 

Sinterklaas en de pieten gaan ontbijten met de 

kinderen en brengen een bezoek aan de verschillende 

vestigingen. 

Maandag 9 december Zwemmen voor alle oudste kleuters uit de 

verschillende vestigingen in de voormiddag.   

(enkel 3de kleuterklassen). 

Zwemmen voor de 2de graad (3de- en 4de leerjaar).  

Adventsmoment voor de kinderen. 

Bezoek aan de bibliotheek voor alle leerlingen van de 

lagere school. 

Dinsdag 10 december Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator 

en het CLB-team). 

Donderdag 12 december Bezoek van de vzw ‘De stilte omarmd’ om de 

kinderen aan te moedigen voor de sponsorloop + een 

woordje uitleg over de werking aan de leerlingen. 

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 14 december Kerstsfeer op ’t Klein Schoolke:  

‘We volgen de ster’. 

Officiële opening van de wandelwegel ’t klein 

schoolke door het gemeentebestuur om 17.30u 

stipt met een wandeltochtje voor alle kleuters, 

ouders, grootouders,…..   

Na de wandeling is er warme soep, chocomelk, 

zelfgebakken wafeltjes, een hapje en een gezellig 

samenzijn in een warme kerstsfeer op de 

speelplaats. 

Alvast iedereen van harte welkom. 

Maandag 16 december Adventsmoment voor de kinderen. 

Woensdag 18 december Kennismakingsmoment voor de ouders/peuters die 

kunnen instappen na de kerstvakantie op  

maandag 6 januari.  De ouders en peuters zijn 

welkom vanaf 9.00uur tot aan de speeltijd in de 

verschillende kleutervestigingen. 

Donderdag 19 december 

 
Deelname ‘Warmste Week’: Ella-Marie 4 life 

Sponsoromloop met aansluitend warme soep, 

chocomelk,… voor de kinderen, ouders, 

sympathisanten,…aan de schoolpoort.   

Iedereen alvast welkom om deze actie te steunen 

en de lopers aan te moedigen. 

Rapport voor de leerlingen van de lagere school. 

Vrijdag 20 december 

 

Kerstbezinning op school (laatste adventsmoment),  

kerstmoment in de verschillende klassen.    

Middagmaal: hotdogs voor alle kinderen. 

 

 

Goed om al te weten:  

 

- Start tweede trimester op maandag 6 januari 2020. 

- Vrijdag 24 januari is er een facultatieve verlofdag: vrijaf voor de kleuters/leerlingen. 

- Vrijdag 31 januari: quizavond door het oudercomité van ’t klein schoolke en de 

hoofdschool. 

- Zaterdag 15 februari: kaas- en wijnavond door het oudercomité op de kleutergaard. 

 

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

Klimaatvriendelijke speelplaatsen: in de inkom van de hoofdschool staan de boxen met de 

verschillende afbeeldingen van de mogelijke ideeën voor onze speelruimtes.   

Vanaf maandag 2 december tot en met vrijdag 13 december zullen de ouders van de lagere 

school de verschillende foto’s kunnen bekijken.  De ouders van de leerlingen kunnen dan 

hun voorkeurkeuzes kenbaar maken via de boxen.  De laatste week voor de kerstvakantie 

verhuizen de boxen naar de kleutergaard. 

 

‘FLITS’: tussen nu en de krokusvakantie doet onze school mee aan ‘Flits’.  De school 

stimuleert zo kinderen om in de wintermaanden duurzaam naar school te komen, met extra 



aandacht voor zichtbaarheid en verantwoord verkeersgedrag.  Op geregelde tijdstippen zal de 

leerkracht controle doen op de fluohesjes aan het schoolhekken  (flitscontrole).  Wie zijn 

fluohesje draagt, krijgt een stempel op zijn kaart.  De kaarten van de leerlingen worden in de 

klas bijgehouden.  Wie zijn 4 stempels heeft gespaard, krijgt een geschenkje van de klas.  

Wanneer de flitscontroles gebeurt, is bij de kinderen niet geweten.  Het is belangrijk dat de 

kinderen dagelijks hun fluohesje dragen wanneer zij de schoolpoort binnenkomen en 

verlaten. 

                                         

 

                                          WAT ETEN WE DEZE MAAND ? 

 

Datum X    Hoofdschotel 

2/12/2019   witloof-waterkerssoep yellow-balletjes- appelcompote- groentenrijst 

3/12/2019 v wintergroentensoep hongaarse goulash -rode kool- gekookte aardappelen 

5/12/2019   aspergesoep 
vol au vent van kip m/boschampignonsaus- worteltjes- 

aardappelen 

6/12/2019 v butternutpompoensoep 
gehaktbroodje-rozemarijnsaus-prei e/andijvie-gebakken 

aardappelen 

        

    09/12/2019   broccolisoep cordon bleu- bloemkool in saus- peterselieaardappelen  

10/12/2019 v kippe-knolseldersoep lasagne "bolognaise" 

12/12/2019   erwtensoep 
kidskippeburgertjes-tomatensaus-princesseboontjes- 

aardappelen 

13/12/2019   wortelsoep met tapioca 
geb.kabeljauw-spinaziepuree m/knolselderbrunoise e/oranje 

bataat 

        

16/12/2019 v groene aspergesoep 
wangetjes met veenbessen- spruitjes m/spek-gekookte 
aardappelen 

17/12/2019 v vergetengroentesoep macaroni met ham en kaas 

19/12/2019   prei-seldersoep 
kippeboutjes à l'orange- seizoenfruitsalade- aardappel-

broccoligratin 

20/12/2019    GEEN WARME MAALTIJDEN 

    

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

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Goethals 
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