
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

De nieuwjaarsmaand is een tijd van DANK ZEGGEN om al het goede van het voorbije jaar. 

We kijken terug op 2018 en veel mensen stellen nieuwe doelen voorop en maken plannen 

om hun leven te veranderen in 2019.   

Volgens de weergoden mogen we op het einde van de maand een koude winterperiode 

verwachten.  De kinderen kijken zeker uit naar de eerste sneeuw en het beleven van 

sneeuwpret.  Ook onze jonge kinderen hebben een hele lijst van goede voornemens voor 

2019.  Aan de klasdeur van meester Tommy kan je enkele wensen en verlangens lezen.  

We hopen dat 2019 een fijn jaar wordt voor iedereen.  Alvast aan allen een fijne start 

gewenst van het tweede trimester.   

                                                        

Een overzicht van wat de maand januari te bieden heeft: 

Maandag 7 januari Start van het tweede trimester en verwelkoming van 

de nieuwe peuters op de verschillende afdelingen. 

Dactyloles van 16.30u tot 18.00u. 

Maandag 14 januari Zwemmen voor de 3de graad in de voormiddag. 

Maandag 21 januari Dactyloles van 16.30u tot 18.00u. 

Infoavond ‘studiekeuzes na het 6de leerjaar’ voor de 

ouders en leerlingen van het 6de leerjaar om 19.30u in 

de Vrije Basisschool De Vliegenier, Opperweg 8 in 

Semmerzake.  (in samenwerking met de Vrije 

Basisschool Dol-Fijn in Dikkelvenne en onze Vrije 

Basisschool ‘Sint-Martinus’ uit Asper). 

Vrijdag 25 januari Facultatieve verlofdag: vrijaf voor de kinderen. 

Maandag 28 januari Zwemmen voor de 3de graad in de voormiddag. 

Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator en 

het CLB-team). 

Bezoek aan de bibliotheek voor alle kleuters van de 

oudste kleuterklasgroepen uit de verschillende 

vestigingen (namiddag). 

Woensdag 30 januari Start niveaulezen tweede trimester. 

 

 

Goed om al te weten:  

 

- Vrijdag 15 februari: quizavond door het oudercomité uit de hoofdschool en ’t klein 

schoolke. 

- Zaterdag 23 maart: ‘kaas- en wijnavond’ door het oudercomité in de kleutergaard. 

- Sportdag voor alle kleuters op vrijdag 1 februari. 

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


 

Enkele praktische mededelingen: 

 

Dit jaar organiseert de school en het oudercomité van ’t klein schoolke en de hoofdschool 

opnieuw een ‘grote gezamenlijke koekenverkoop door het dorp Asper’.   De koekenverkoop 

gaat door op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart. 

 

Deze zomer bieden we terug zomerkampen aan op de school (hoofdschool, Steenweg 41).  

Dit jaar kiezen we opnieuw voor eigen schoolkampen (leerkrachten) in juli en voor  

begeleide kampen (creafant) in augustus.   

De kampen gaan door van maandag 1 juli tot en met vrijdag 12 juli en van maandag 19 

augustus tot en met 30 augustus.  

Inschrijvingen voor de eigen schoolkampen in juli kan vanaf maandag 14 januari via 

mail vbs.asper@belgacom.net of brief in de grijze map.  Voor de zomerkampen in 

augustus (creafant) zal dit iets later meegedeeld worden. 

 

 

MAANDMENU: Wat eten we in de maand januari? 

 

Datum X    Hoofdschotel 

7-1-2019   wintergroentesoep macaroni met ham in een smeuige kaassaus 

8-1-2019   bloemkoolsoep 
varkenstournedos"archiduc"erwtjes/worteltjes-

rozemarijnaardappelen 

10-1-2019   pompoensoep 
balletjes i/tomatensaus-gestoofde princessen-gekookte 

aardappelen 

11-1-2019   seldersoep cordon bleu  met spinazie en pureeaardappelen 

        

14-1-2019   tomatengroentesoep kipfilet -currysaus- basmatirijst boordevol groentjes 

15-1-2019   preisoep rundsworst-thymsaus-  wintergroentenstampot 

17-1-2019   broccolisoep 
viskrokantje- bloemkool in kaas-citroensaus- 

peterselieaardappelen 

18-1-2019   wortelsoep 
gevogelteblanquette-juliennegroentjes-erwtjes-gekookte 

aardappelen 

        

21-1-2019   groene bonensoep hongaarse goulash- rode kool- countryaardappelen 

22-1-2019   kippe-uienvelouté bouletten-spruitjes-spek- lichte kaassaus- gekookte aardappelen 

24-1-2019   waterkerssoep kippeboutjes- prei in de room- gratinaardappelen 

25-1-2019   boeregroentesoep lasagne "bolognaise" 

        

28-1-2019   tomatensoep-vermicelli curryballetjes-appelcompote- gele rijst-kurkuma-seizoengroentjes 

29-1-2019   
kip -rapen-

koolrabisoep 
visrolletjes- gratin van bloemkool en broccoli- pureeaardappelen 

31-1-2019   knolseldersoep vol au vent van kip -gele wortelschijven- gekookte aardappelen 

1-2-2019   groene aspergesoep 
vleesbrood met rozemarijn- noorderkriekskes-gebakken 

aardappelen 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Goethals 
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