
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Op maandag 2 september gingen de schoolpoorten terug open voor het nieuwe schooljaar.   

De vakantie is voorbij. Hopelijk kon u genieten van deze mooie zomer. Vol goede moed 

starten we het nieuwe schooljaar.  

We verwelkomen ook 3 nieuwe leerlingen in de lagere afdeling en ‘nieuwe’ peuters/kleuters 

op de verschillende afdelingen.  

We hopen dat ze zich snel thuis mogen voelen.  

Aan allen wens ik een leerrijk en leuk schooljaar toe!  

 

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

Maandag 2 sept. Start van het nieuwe schooljaar. 

Donderdag 5 sept. ‘Open lessen’ (2de- 3de en 4de leerj)  Muziekacademie. 

Kinderen brengen in de voormiddageen bezoek aan de 

academie. 

Dinsdag10 sept. Infoavond om 19.30u voor de ouders van de hoofdschool. 

Maandag 16 sept. Zwemmen voor de tweede graad (3de- en 4de leerj). 

Dinsdag 17 sept. Techniekcoaches voor de leerlingen van het 5de leerjaar.  (op 

school). 

Donderdag 19 sept. Sportdag voor ‘alle’ kleuters (3 vestigingen). 

Infoavond om 19.30u voor de ouders van ’t klein schoolke. 

Vrijdag 20 sept. Sportdag voor de eerste graad (1ste- en 2de leerj). 

Strapdag op school. 

Maandag 23 sept. 

 

Techniekcoaches voor de leerlingen van het 6de leerjaar.  (op 

school). 

Niveaulezen met de leesouders/grootouders in de namiddag. 

Dinsdag 24 sept. Scholenveldloop vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 6de 

leerj. 

Donderdag 26 sept.  Sportdag voor de tweede graad (3de- en 4de leerj). 

Infoavond MOS traject ’50 tinten groen’ op de hoofdschool 

om 19.00u.  (‘klimaatvriendelijke speelplaatsen’ in 

samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen). 

Vrijdag 27 sept. Startviering voor de kleuters en leerlingen van de 

hoofdschool om 10.30u. 

Zondag 29 sept. 

 

 

Schoolfeest ‘statiekermis’ op ’t Klein Schoolke’ met 

ontbijt op school vanaf 7.45u en pannenkoekenfeest in de 

namiddag vanaf 14.00u.  (kinderanimatie). 

Maandag 30 sept. Zwemmen voor de tweede graad (3de- en 4de leerj). 

Infoavond om 19.00u voor de ouders van ‘De Kleutergaard’. 

 

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 te weten: 

 

In het voorbije schooljaar hebben we samen met het schoolteam, de pedagogische 

begeleiding, leden van het schoolbestuur en de ‘babbelbox’ van de kinderen gewerkt aan de 

visie en het opvoedingsproject van onze school.   

Op donderdag 5 september krijgt iedere ouder via de map van de kinderen een flyer mee met 

de voorstelling van onze visie.  Gelieve dit zeker even door te nemen a.u.b!   

Onze visie is sinds de start van het nieuwe schooljaar zichtbaar aan de schoolingang. 

 

De techniektoren op de hoofdschool zijn ook beschikbaar voor de klassen.  Samen met het 

team zullen we deze torens verder uitbouwen wat betreft de inhoud.   

 

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

Op donderdag krijgen de kinderen terug de map mee met de nodige info vanuit het 

oudercomité, gemeentelijke activiteiten, strookjes voor inschrijvingen,…   

De maandbrieven gaan via ‘gimme’ en de schoolwebsite naar de ouders toe.  We proberen 

op deze manier onze papierberg te verminderen en aandacht te hebben voor onze planeet.   

Gelieve via ‘gimme’ als ouder aan te melden.  Indien dit niet lukt, graag het secretariaat op 

de hoogte te brengen a.u.b! 

 

Maandag 2 september is de studie gestart (huiswerkklas) voor de kinderen van het eerste tot 

het zesde leerjaar. De studie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag (15u55 tot 16u40). 

Kinderen die niet naar de studie gaan of de studie vroeger verlaten, kunnen steeds in de 

opvang terecht bij de opvangjuf Natacha. 

 

Dit schooljaar zijn er terug bibliotheekbezoeken.   De kinderen maken kennis met 

prentenboeken, verhalen,….  De leerlingen mogen twee materialen ontlenen nl. boeken, of 

stripverhalen.    De boeken mogen ontleend blijven tot aan het volgende bezoek met de klas. 

Het betekent wel dat de leerlingen zorg moeten dragen voor hun eigen boeken die ze 

gedurende een bepaalde periode ontlenen. 

 

Ook dit schooljaar wordt er ge-“expleuterd”: een samentrekking van de woorden 

‘exploreren’ en ‘exkleuter’.  

Wat betekent dit nu concreet?  De oudste kleutergroep gaat af en toe in de loop van het 

schooljaar ruilen met het eerste leerjaar van juf Vanessa/juf. Maïka.  De kinderen uit het 

eerste leerjaar gaan nog even terug naar hun kleuterjuf.   

De datums zullen via ‘gimme’ en de nieuwsbrief meegedeeld worden. 

 

Voor zorgvragen en oudergesprekken kan u steeds bij de zorgcoördinator Juf Vanessa 

terecht. 

 

Het secretariaat  (Ingrid) is steeds aanwezig op dinsdagvoormiddag, woensdag en 

donderdag (hele dag) en vrijdagnamiddag.  

 

Het ICT-beleid is vanaf dit jaar onder begeleiding van de ICT-coördinator  

dhr. Piet Becaus.  De ICT-coördinator werkt op maandagvoormiddag op de hoofdschool.  

 



In het kader van ons gezondheidsbeleid blijven we vanaf 2 september water promoten.  

Ook raden we ouders aan om geen gesuikerde dranken (vb. fruitsap) mee te geven 

(frisdranken kunnen zeker niet).  Kinderen kunnen tijdens de speeltijden water van de school 

of eigen water drinken. Tijdens de middag kan ook chocomelk/soep/water bij de 

boterhammen gedronken worden.  

We vragen ook om koeken met chocolade te vermijden en vooral fruit mee te geven.  

Elke voormiddag blijven we kiezen voor een fruitmoment (fruit van thuis).  

  

Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen in de opvang blijven tot 16.00u.  (opvang enkel 

in de hoofdschool). 

 

Fluohesjes:  het voorbije schooljaar heeft het oudercomité uit de hoofdschool en ’t Klein 

Schoolke geïnvesteerd in de aankoop van fluohesjes voor de kleuterafdelingen.  Mogen we 

vragen aan de ouders om de fluohesjes zeker terug te gebruiken bij de start van het 

schooljaar.  Ook aan de ouders van de lagere afdeling vragen we om de kinderen terug te 

voorzien van hun fluohesje a.u.b!  Alvast bedankt voor de medewerking!  

 

De facturatie van de maandrekeningen is digitaal maar ook schriftelijk.  De eerste factuur 

is voorzien begin oktober. 

 

Maandmenu september 
 

    

Datum X    Hoofdschotel 

2/09/2019 v groentesoep macaroni met ham en een smeuige kaassaus 

3/09/2019   tomatensoep 
kipfilet met ananas-en kerriesaus- creoolse rijst boordevol 

groentjes 

5/09/2019   florentijnse slasoep rundshamburger-bruine saus- prei- gebakken aardappelen 

6/09/2019   knolseldersoep 
cordon bleu- duo van broccoli en bloemkool- gekookte 

aardappelen 

        

9/09/2019 v courgettevelouté 
hongaarse goulash-kerstomaatjes m/bieslook-gekookte 

aardappelen 

10/09/2019   wortelsoep gegratineerd visstoofpotje- gestoofde erwtje- pureeaardappelen 

12/09/2019 v broccolisoep 
balletjes-tomatensaus-zomersalade-tuinkruidendressing -

aardappel 

13/09/2019   
aspergesoep 
"raddichio" 

vol au vent van kip m/champignons-worteltjes-gekookte 
aardappelen 

        

16/09/2019   seldersoep bbq-rundsworst "provencale" -spinazie- gekookte aardappelen 

17/09/2019   kerstomatensoep 
kippereepjes m/rode kerrie e/juliennegroentjes-speltrijst 

m/groentjes 

19/09/2019   waterkers-alfabetssoep viskrokantje met bloemkool in kaassaus- pureeaardappelen 

20/09/2019 v uien-groentesoep spaghetti "bolognaise" met gemalen kaas 

        

23/09/2019 v prei-komkommersoep 
wangetjes op grootmoeders wijze-boterboontjes-gekookte 

aardappel 

24/09/2019   bloemkoolsoep rundsvogelnestje- erwtjes en worteltjes- peterselieaardappelen 

26/09/2019   boeregroentesoep kidskippeboutjes- fruitsalade m/watermeloen- gratinaardappelen 

27/09/2019 v kippe-peterseliesoep  ardeens gebraad "dyonaise"-rode kool- gebakken aardappelen 



        

30/09/2019   pompoensoep gevogelteblanquette met brunoisegroentjes- preistampot  

        

        

        

        

    

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

 

Door onvoorziene omstandigheden kan de menu gewijzigd worden 

Door de aanwezigheid van allergenen in ons bedrijf, zijn ongewenste sporen van allergenen in de levensmiddelen nooit volledig uit te 
sluiten 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Goethals 

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

