
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste ouders, 

 

De maand maart is aangebroken.  Tot op heden hebben we nog geen echt wintergevoel gehad.   De donkere 

dagen zijn stilaan achter de rug en we zien af en toe al de eerste tekens van de komende ‘lente’.   

Bij de komst van het voorjaar zullen we ook zorgen dat de tuintjes opnieuw aangelegd worden.  Onze 

kippen en cavia’s komen terug na de krokusvakantie. 

In de maand maart staan we stil bij de vastentijd en de aanloop naar Pasen toe.  De maand maart is een hele 

intensieve periode waarbij er heel wat te beleven is voor de kinderen. 

 

 

 

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

Maandag 2 maart 

 

Zwemmen voor de leerlingen van de eerste graad (eerste- en 

tweede leerjaar). 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Techniekkoffers in het 6de leerjaar (meester Tommy). 

Donderdag 5 maart 

 

 

 

 

Auteurslezing voor de leerlingen van het 3de- en 4de leerjaar 

n.a.v. de jeugdboekenweek.  (in de bibliotheek van Gavere om 

14.30u). 

Toneel voor de kleuters uit De Kleutergaard binnen de 

zwerfvuilacties (toneel in de GBS De Vierklaver in de 

namiddag). 

Peuterkijkavond op de kleuterafdelingen.  Alle ‘nieuwe’ 

ouders/peuters zijn welkom tussen 16.30u en 19.30u. 

Vrijdag 6 maart Bezoek van het 6de leerjaar aan het VTI Deinze (vertrek met 

de trein om 8.20u stipt). 

Toneel voor de kleuters uit de Hoofdschool en ’t Klein 

Schoolke binnen de zwerfvuilacties (op de hoofdschool in de 

voormiddag). 

Maandag 9 maart 

 

Start Sportsnack voor de leerlingen van de tweede graad 

 (3de – en 4de leerjaar). 

Niveaulezen voor de leerlingen. 
Techniekkoffers bij de kleuters op De Hoofdschool en De 

Kleutergaard (meester Tommy). 

Studiekeuze voor het 6de leerjaar/oudercontact. 

Dinsdag 10 maart Start kleutersportdag georganiseerd door de sportdienst van 

Gavere (namiddag). 

Donderdag 12 maart Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator en het 

CLB-team). 

Studiekeuze voor het 6de leerjaar/oudercontact. 

Vrijdag 13 maart Nationale Pyjamadag (Betnet) uit solidariteit met zieke 

kinderen die niet in de klas kunnen zijn.  Kinderen mogen in 

pyjama naar school komen. 

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 



Bezoek aan de verbrandingsoven door de leerlingen van het 

5de leerjaar in de voormiddag (Eeklo met busvervoer). 

Maandag 16 maart 

 

 

Week van de oudercontacten op de kleuterafdelingen. 

Zwemmen voor de leerlingen van de eerste graad (eerste- en 

tweede leerjaar). 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Techniekkoffers bij de kleuters op ’t Klein Schoolke (meester 

Tommy). 

Techniekkoffers in het 1ste leerjaar in de namiddag (meester 

Tommy). 

Sportsnack voor de leerlingen van de tweede graad 

 (3de – en 4de leerjaar). 

Maandag 23 maart 

 

 

Bezoek aan de bibliotheek voor alle leerlingen van de lagere 

school (namiddag). 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Sportsnack voor de leerlingen van de tweede graad 

 (3de – en 4de leerjaar). 

Donderdag 26 maart Medische consultatie voor de leerlingen van het 1ste  leerjaar 

in de voormiddag (op de school). 

Expleuter: integratie 3de klklas - eerste leerjaar in de 

namiddag.  (’t klein schoolke – de hoofdschool). 

Vrijdag 27 en zaterdag  

28 maart 

Koekenverkoop door de school en het oudercomité uit 

 ’t Klein Schoolke en de Hoofdschool. 

Maandag 30 maart Zwemmen voor de leerlingen van de eerste graad (eerste- en 

tweede leerjaar). 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Sportsnack voor de leerlingen van de tweede graad 

 (3de – en 4de leerjaar). 

Dinsdag 31 maart Sportdag eerste graad (1ste – en 2de leerjaar). 

Bezoek aan de kringloopwinkel door de leerlingen van de 

tweede graad (3de- en 4de leerjaar) in de voormiddag. 

 

 

 

Goed om al te weten:  
 

Het zomerkamp voor de maand juli is volzet voor de kleuters.   

Voor de leerlingen zijn er nog enkele plaatsen vrij in het kamp. 

Het kleuterkamp zal begeleid worden door juf. Tineke en juf. Marthe. 

Het kamp voor de leerlingen zal begeleid worden door juf. Inez. 

 

Eerste communie voor het schooljaar 2020-2021 zal doorgaan op zaterdag 1 mei 2021 om 15.00u in de  

Sint-Martinuskerk van Asper. 

De datum voor de vormselviering in het schooljaar 2020-2021 zal later meegedeeld worden. 

 

 

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

‘Op tijd naar school’: meer en meer kinderen uit de lagere school komen steeds te laat op school 

aan.  Mogen we vragen om de leerlingen tijdig naar school te brengen en zelfstandig de schoolpoort binnen 

te laten stappen a.u.b?  

Heel wat ouders blijven rondhangen op de speelplaats terwijl kinderen van de lagere school zelfstandig 

genoeg zijn om zelf hun boekentas op het schoolrek onder het afdak te plaatsen.  Bij vragen kan u altijd een 

afspraak maken bij de klasleerkracht (via agenda, email) of bij dringende vragen even binnen komen. 

 



De leerkrachten zijn begonnen aan de voorbereidingen van de musical. 

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

- Vrijdag 29 mei om 18u30. 

- Zaterdag 30 mei om 14u00 en 17u00. 

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. 

 

Klimaatvriendelijke speelplaatsen:  de kinderen en ouders hebben de voorbije maanden 

hun voorkeurkeuzes kenbaar kunnen maken via de boxen.  Ondertussen zijn we aan een volgende fase bezig 

met het team.  De verschillende vestigingen werden de voorbije weken bezocht door de leden van het MOS 

project.  

Het schoolteam heeft een nieuwe speelplaatsvisie uitgewerkt n.a.v. het toekomstproject.  De speelplaatsvisie 

zal vanaf maart op de website van de school te lezen zijn.  (onder de rubriek visie)   

 

 

 

                 Maandmenu: wat eten we in de maand maart? 
 

Datum X    Hoofdschotel 

2/03/2020   knolseldersoep 
vol au vent v/kip-boschampignonsaus-gestoofde erwtjes-

aardappelen 

3/03/2020 v preivelouté braadworst-thymsaus- spinazie- gebakken aardappelen 

5/03/2020   
aspergesoep 
"radicchio" 

cordon bleu- kerstomatenslaatje- pureeaardappelen  

6/03/2020   tomatensoep macaroni met vis boordevol groentjes in kaas-kruidensaus 

        

9/03/2020   waterkersroomsoep rundshamburger-thymsaus- rode kool- gekookte aardappelen 

10/03/2020   wortelsoep viskrokantje- prei- pureeaardappelen 

12/03/2020 v kippevelouté balletjes in tomatensaus-boontjes- gekookte aardappelen 

13/03/2020   broccolisoep kipfilet à lorange- appelcompote- gebakken aardappelen 

        

16/03/2020   bloemkoolsoep provencaalse gevogeltegyros-  worteltjes- gekookte aardappelen 

17/03/2020 v vergeten groentesoep spaghetti "bolognaise"- gemalen  kaas 

19/03/2020 v kervelsoep hamsneetje- béarnaise saus- bloemkool- gebakken aardappelen 

20/03/2020   boeregroentensoep kippeboutjes-currysaus-  creoolse groenterijst 

        

23/03/2020 v uienvelouté 
gebakken vleesbroodje- erwtjes e/worteltjes- gekookte 

aardappelen 

24/03/2020   butternutpompoensoep 
cornflakeschnitzel-,witte bonen in tomatensaus- 

pureeaardappelen 

26/03/2020 v prei-aspergesoep vlaamse stoverij- appelcompote-  crécy-aardappelen 

27/03/2020   tomatensoep 
Bbq-worst"provencale"- lentesalade- koude aardappelen-

tuinkruiden 

        

30/03/2020   seldersoep 
kalkoenblanquette-rode currysaus-bloemkool e/broccoli-

aardappelen 

31/03/2020 v wortelsoep- vermicelli lasagne "bolognaise" 

        

    

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

 

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


 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Vanessa Speybroeck 

Jan Goethals 

 

 

 

 

 


