
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

De maand september zit er bijna op.  De kinderen en de leerkrachten zijn ondertussen het 

schoolleven opnieuw gewoon.   

Buiten krijgen we ook al de eerste herfstkleuren te zien.  De dagen worden al een beetje 

koeler en korter.  We hopen dat de nieuwe kleuters en leerlingen zich ook al een beetje thuis 

voelen op onze school.  Op vraag van een aantal ouders zal de nieuwsbrief verder via de 

mappen worden uitgedeeld.  De meeste briefwisseling gaat via ‘gimme’.   

De wekelijkse mededelingen zijn ook zichtbaar op de groene boom aan het schoolhekken 

van de hoofdschool of op de wijkafdelingen.  Invulstrookjes, sportactiviteiten, nieuws uit de 

gemeente Gavere,…. zullen via de grijze map van de kinderen verlopen. 

 

 

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

Dinsdag 1 oktober Schoolfotograaf voor de verschillende afdelingen.  

(individuele foto’s en klasfoto’s). 

Donderdag 3 oktober Medische consultatie voor de leerlingen van het 6de leerjaar 

in de voormiddag (Oudenaarde). 

Vrijdag 4 oktober Expleuter: speelnamiddag voor de leerlingen van het eerste 

leerjaar in de 3de kleuterklas. 

Maandag 7 oktober Facultatieve verlofdag 

Dinsdag 8 oktober 

 

Start van de verkeersweek met verkeersparcours op de  

hoofdschool. 

Donderdag 10 oktober 

 

 

‘Het kabouterpad in Borgwal’: alle kleuters van de 

verschillende vestigingen brengen een bezoek aan het bos 

(namiddag). 

Maandag 14 oktober Zwemmen voor de leerlingen van de tweede graad. 

Niveaulezen voor de leerlingen van het 2de-3de- en 4de 

leerjaar (leesmoekes). 

Dinsdag 15 oktober Sportdag voor de derde graad (5de en 6de leerjaar). 

Woensdag 16 oktober Pedagogische studiedag: Vrijaf voor de kinderen. 

Donderdag 17 oktober Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator en het 

CLB-team). 

Vrijdag 18 oktober 

 

Bezoek aan de bibliotheek voor alle leerlingen van de lagere 

school (voormiddag). 

Zaterdag 19 oktober Pizza feest door het oudercomité van de hoofdschool en  

’t klein schoolke.  (in de zaal van de hoofdschool). 

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


Maandag 21 oktober 

 

 

 

Start: ‘week van het Rapport en de individuele 

oudercontacten’ voor de ouders (leerlingen lager onderwijs). 

Niveaulezen voor de leerlingen van het 2de-3de- en 4de 

leerjaar (leesmoekes). 

Dinsdag 22 oktober Herfstuitstap voor het tweede leerjaar. 

Donderdag 24 oktober Peuterkijkavond op de kleuterafdelingen.  Alle ‘nieuwe’ 

ouders/peuters zijn welkom tussen 16.30u en 18.30u. 

Infoavond om 19.30u voor de ouders van het 5de- en 6de 

leerjaar:  ‘gamen’  (in de leeszaal van de bibliotheek van 

Gavere). 

Vrijdag 25 oktober Herfstwandeling (organisatie gemeente Gavere) voor de 

leerlingen van de lagere school. 

Maandag 28 oktober Start van de herfstvakantie tot en met zondag 3 november. 

 

Goed om al te weten:  

 

Dinsdag 12 november: grootoudersfeest op de hoofdschool voor de grootouders van ’t klein 

schoolke, de kleutergaard en de hoofdschool om 13.30u (keuze uit 2 dagen). 

Donderdag 14 november: grootoudersfeest op de hoofdschool voor de grootouders van  

’t klein schoolke, de kleutergaard en de hoofdschool om 13.30u (keuze uit 2 dagen). 

Vrijdag 15 november: herhaling optreden grootoudersfeest voor de ouders van ’t klein 

schoolke, de kleutergaard en de hoofdschool om 16.30u.   

 

Eerste communie en Heilig Vormsel:  de kinderen van het eerste leerjaar krijgen de 

mogelijkheid om hun eerste communie te vieren.  Dit zal doorgaan op vrijdag 1 mei 2020. 

De jongens en meisjes van het zesde leerjaar krijgen de kans om hun vormselviering te 

beleven op zaterdag 23 mei 2020 in de Sint-Martinuskerk van Asper.   

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

Tijdens de korte schoolvakanties organiseren we terug kriebelkampen op onze eigen school 

(hoofdschool).  Inschrijvingen kunnen via www.kriebelkampen.com.  De plaatsen zijn echter 

beperkt.  Gelieve tijdig in te schrijven is de boodschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Maandmenu oktober 

 

Datum X    Hoofdschotel 

30/09/2019   pompoensoep gevogelteblanquette met brunoisegroentjes- preistampot 

1/10/2019   courgettevelouté 
rundsvleesbrood- jagerssaus- boterboontjes- gebakken 

aardappelen 

3/10/2019   boeregroentesoep 
crispy-kip  -smeuige mango-komkommersla-bieslook- 

aardappelen 

4/10/2019 v preivelouté macaroni met ham in kaassaus verrijkt met juliennegroentjes 

        

7/10/2019   uienvelouté kipfilet"archiduc" -rode kool- saffraanaardappelen 

8/10/2019   groene groentesoep 
rundsbraadworst-bruine saus- appelcompote- gekookte 

aardappelen 

10/10/2019   vergeten groentesoep 
wok v/gevogelte-herfstgroentjes-sojascheutjes-erwtjes-worteltjes-

rijst 

11/10/2019   tomatensoep 
kabeljauw schnitzel- prei -romige pureeaardappelen met platte 

kaas 

        

14/10/2019 v knolseldersoep slavink "grand-mére"-spinazie- gekookte aardappelen 

15/10/2019 v groene bloemkoolsoep lasagne 'bolognaise" 

17/10/2019   gele groentesoep vol au vent van kip-  gestoofde erwtjes- gekookte aardappelen 

18/10/2019   kippe-koolrabisoep visrolletjes "dugléré"- wortelpuree met gember 

        

21/10/2019   
provencaalse 

roomsoep 
cordon bleu- bloemkool in hollandse saus- gekookte aardappelen 

22/10/2019 v seldersoep varkensfricassé met groenten- witte kool- gebakken aardappelen 

24/10/2019   pompoensoep yellow-haloweenballetjes- wintergroentenpuree met rode biet 

25/10/2019 v aspergesoep 
varkenslapje met kaas en hesp "dyonaise"- prei- 

gratinaardappelen 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Goethals 


