
SCHOOLPRAATJE 

 

 

 

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, 

verloren en vergeten vrienden, vrienden 

van op school, vrienden van de 

voetbalclub, vrienden die familie zijn, 

oude vrienden, nieuwe vrienden, 

voorlopig onbekende vrienden, 

onzichtbare vrienden, boekenvrienden, 

dierenvrienden, Facebookvrienden, 

verre vrienden, vrienden voor heel even 

en vrienden voor altijd. 

 

Op VBS De Bloesem wordt veel 

aandacht geschonken aan allerlei 

vormen van lezen. Zo lazen de oudere 

leerlingen voor aan kleuters. 

Tweemaandelijks ontvangen we van de 

bibliotheek een boekenkoffer en in alle 

klassen wordt aan boekpromotie 

gedaan. Begin februari zijn we gestart met niveaulezen in het 1ste leerjaar. 

Reeds van begin schooljaar lezen de kinderen van het 2de leerjaar op 

donderdagvoormiddag in 2 groepen bij juf Erna en Lucrèce. Alle 

leerkrachten (van kleuter tot lager) lezen dagelijks/wekelijks voor aan de 

kinderen. Via al deze initiatieven trachten we het leesplezier en –niveau bij 

onze kinderen te verhogen! 

 

Tijdens de jeugdboekenmaand nemen volgende klassen deel aan een 

activiteit: 

 

 2de leerjaar: verteller Tom Vout in de bib 

 3de en 4de leerjaar: jeugdboekenmaandspel in de bib 

 5de leerjaar: auteurslezing Karla Stoefs in de bib 

 

Tijdens deze jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap! 

  



WELKOM 

 

 

Op 11 maart 2019 verwelkomen we volgende kleuters in de vosjesklas: 

 Henri Defoort  

 Seppe Vanderstraeten 

 

Kleuter en lager zetten ‘een stapje in de wereld’ 

 

Op dinsdagnamiddag 26 maart organiseren we leuke en leerrijke 

activiteiten binnen ons jaarthema ‘stapje in de wereld’! Deze activiteiten 

vinden plaats in en rond de lagere school te Moortsele. 

De ouders van de kleuterschool worden later nog op de hoogte gebracht van 

praktische afspraken (vervoer, opvang, …) 

 

Op 1 (lager) en 2 april (kleuter) komt ‘de muziekauto’ langs op onze 

school. De kinderen maken er kennis met verschillende culturen aan de 

hand van muziek, geluiden, dieren en beeldmateriaal uit Senegal, India, 

Thailand, de Verenigde Staten, Argentinië, Lapland, Mongolië, Spanje, 

Guatemala, Schotland, Tanzania, Bahama’s, Chili, China en Australië. 

Ook laten ze de kinderen zien dat er een grote diversiteit bestaat in de wereld, 

zodat ze beseffen dat het niet overal in de wereld is zoals bij ons! 

Voor deze activiteit wordt € 4 aangerekend op de schoolfactuur. 

 

Jarigen MAART 

 

6 maart Jef  1L 

13 maart Noa  1L 

14 maart Tijn  2K 

15 maart Aeren 6L 

23 maart Daan  1KA 

23 maart Lowie 1KA 

24 maart Tille  1L 

25 maart Matteo 1L 

27 maart Renée 1K 

28 maart Matisse 2K 

28 maart Cesar  2K 

29 maart Arthur 1KA 

 

MAXIMUMFACTUUR 

 

Om de betaling van een aantal uitstappen te spreiden, wordt er reeds een deel 

ter betaling aangeboden in een andere maand. Dit gebeurt voor de 

schoolreizen en de sportdag lager. 

 


