
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste ouders, 

 

Oef, de lentemaand is aangebroken. De voorbije dagen konden we al genieten van de eerste 

lenteprikkels.We hopen dat ziekte de scholen nu wat minder teisteren. Bijna kunnen we genieten van een 

deugddoend weekje krokusvakantie.  Binnen enkele dagen start ook de carnavalsperiode in ons land.   

Wij vieren alvast carnaval op vrijdag.   

In de maand maart staan we ook stil bij de vastentijd en de aanloop naar Pasen toe.  De periode na de 

krokusvakantie kan niet anders dan een intensieve korte periode worden. 

 

 

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

Vrijdag 1 maart Carnaval op school. 

Maandag 4 maart Start krokusvakantie t.e.m. zondag 10 maart. 

Maandag 11 maart 

 

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

tweede leerjaar). 

Laatste dactyloles. 

Dinsdag 12 maart Bezoek van het 6de leerjaar aan het VTI Deinze  (KDOO-dag). 

Woensdag 13 maart Niveaulezen voor de leerlingen. 

Donderdag 14 maart De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar brengen een bezoek aan 

de bibliotheek voor de auteurslezing van Guy Didelez in de 

namiddag. 

Vrijdag 15 maart Nationale Pyjamadag (Betnet) uit solidariteit met zieke 

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

pyjama naar school komen. 

Maandag 18 maart Week van de opkuis.  De school/kinderen en leerkrachten 

nemen deel aan “De grote Gaverse Lenteschoonmaak” 

Start kleutersportdagen georganiseerd door de sportdienst van 

Gavere (maandag of dinsdag). 

Woensdag 20 maart Niveaulezen voor de leerlingen. 

Vrijdag 22 en zaterdag  

23 maart 

Koekenverkoop door de school en het oudercomité uit 

 ’t klein schoolke en de hoofdschool. 

Kaas- en wijnavond door het oudercomité van de 

kleutergaard in Vurste.  (zaal van de school in de 

kleutergaard). 

Maandag 25 maart Zwemmen voor alle oudste kleuters uit de verschillende 

vestigingen in de voormiddag.   

(enkel 3de kleuterklassen). 

Expleuter: integratie 3de klklas - eerste leerjaar in de 

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

Woensdag 27 maart Niveaulezen voor 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 

mailto:vbs.asper@belgacom.net


 

 

Goed om al te weten:  
 

De zomerkampen voor de maand juli zijn volzet voor de kleuters.   

Voor de kinderen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar zijn er nog enkele plaatsen vrij in het tweede kamp 

(van 8 juli t.e.m. 12 juli). 

De kleuterkampen zullen begeleid worden door juf. Tineke. 

De kampen voor de leerlingen zullen begeleid worden door meester Gilles (1ste week) en juf. Inez (2de 

week). 

 

Eerste communie voor het schooljaar 2019-2020 zal doorgaan op vrijdag 1 mei 2020 in de  

Sint-Martinuskerk van Asper. 

De datum voor de vormselviering in het schooljaar 2019-2020 zal later meegedeeld worden. 

 

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

Na de krokusvakantie worden er boekentasrekken voorzien onder het afdak van de hoofdschool.  Zo zal 

iedere kleuter/leerling zijn boekentas kunnen opbergen tijdens het binnen komen op de speelplaats.  Bij het 

belsignaal nemen de kinderen hun boekentas mee naar binnen. 

 
              Maandmenu: wat eten we in de maand maart? 

Datum X   Hoofdschotel 

11-3-2019  gele groentesoep wok van kip en vergeten groentjes- provencaalse 
groentenrijst 

12-3-2019  tomaten-
vermicellisoep 

runds-braadworst m/peterselie- appel-mangocompote- 
aardappelen 

14-3-2019  boeregroentesoep hokifilet  - gestoofde erwtjes- pureeaardappelen 

15-3-2019  knolseldersoep vol au vent van kip m/champignons-gestoofde worteltjes-
aardappelen 

    

18-3-2019 v pompoensoep hongaarse goulash- bloemkool- gebakken aardappelen 

19-3-2019  groene aspergesoep cordon bleu- prei in saus- puree met ui en spek 

21-3-2019 v wortelsoep balletjes in tomatensaus- princesseboontjes- gekookte 
aardappelen 

22-3-2019 v waterkersvelouté macaroni met ham in een smeuige kaassaus 

    

25-3-2019 v bloemkoolsoep donnuts- ajuinsaus m/rozemarijn- spinazie- 
bieslookaardappelen 

26-3-2019  tomatensoep kipfilet "archiduc" gele worteltjes- gekookte aardappelen 

28-3-2019  preisoep kibbeling - slaatje m/kerstomaatjes- puree met tomaat en 
peterselie 

29-3-2019 v pompoensoep beenham-"morvandelle"-bloemkool en broccoli-
gratinaardappelen 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Goethals 

 

 

 

 

 


