
SCHOOLPRAATJE 

 

 

 

MOEKE MARLEEN OP PENSIOEN 

 

 M et de glimlach 

 O ver alles dweilen 

 E ind juli begon het al te kriebelen 

 K uisen is jouw ding 

 E n alles lag ‘blingbling’  
   

 M iddagmalen opdienen 

 A an de afwas beginnen 

 R ust was er niet meer bij 

 L et op: torens bekers en stapels borden 

 E n dan de keuken spic&span 

 E indelijk alles netjes 

ge N iet ! 

 

Dank voor alle goede zorgen, moeke Marleen! 

Geniet van uw pensioen!!! 

 

PERSONEELSWISSEL 

 

Marijke, Elske en Ineke zijn drie collega’s in de gemeentelijke voor- en 

naschoolse opvang en nu ook op VBS De Bloesem  ! 

Marijke blijft voor de voor- en naschoolse opvang op onze lagere school  ! 

Els blijft onze kleuters voor- en naschools opvangen ! Els vervangt vanaf 3 

juni moeke Marleen. Els zal dus voortaan ook 

poetsen en middagtoezicht houden op onze 

kleuterschool  ! 

Ineke zal vanaf  juni op de lagere school poetsen en 

middagtoezicht  

houden ! 

Wij wensen deze (nieuwe) medewerkers veel 

arbeidsvreugde verder op VBS De Bloesem  !!! 

 

 

 



WELKOM 

 

 

Op 3 juni 2019 verwelkomen Mogane Verraes in de vosjesklas.  

 

Jarigen JUNI 

 

 1 juni Valentine  3K 

1 juni Meester Bram ICT 

4 juni Laura  6L 

10 juni Lisa 1KA 

11 juni Matteo  3K 

14 juni Louise  1K 

17 juni Denley  1L 

18 juni Florian  6L 

20 juni Mats  3L 

21 juni Luna 1KA 

 

21 juni Leon  3K 

23 juni Juf Liesbeth kinderverzorgster 

24 juni Simon  5L 

26 juni Peter  4L 

27 juni Amelie  2L 

27 juni Lowie  1L 

28 juni Juf Saar 1K 

30 juni Arno  2L 

30 juni Arne  3L 

30 juni Juliette 4L 

 

Broederlijk Delen 

 

Onze school stortte € 355,90 op de rekening van Broederlijk Delen! 

Dankzij onze en vele andere giften strijden wij mee met de gezinnen 

in Guatemala voor genoeg voedsel en een eigen stukje 

landwouwgrond! Dank! 

 

1 mei = ontbijt aan huis 

 

Op 1 mei werden maar liefst 510 ontbijtpakketten aan huis geleverd of 

afgehaald op onze kleuterschool !!! DANK!!! Hartelijk dank aan al onze 

sponsors!!! Een bijzonder dankwoordje aan de ganse ontbijtgroep en 

schoolteam voor hun gedreven inzet !!! 

Ondertussen hangen in de 3 klassen van de nieuwbouw digitale borden! De 

centjes van deze ontbijtactie worden besteed aan de huur van deze 

digiborden! 

 

Schoolfeest 

 

Welkom op ons schoolfeest “VBS De Bloesem zet een stapje in de 

wereld” op zondag 23 juni om 15.00 uur!  Afspraken hieromtrent 

worden binnenkort via mail en/of agenda per klas 

gecommuniceerd. 

 

Oudercontact 

 

De brieven voor het oudercontact op donderdag 13 juni worden/werden 

meegegeven in de boekentas.  Gelieve deze brief ingevuld terug te bezorgen 

aan de leerkracht.  Bedankt! 


