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Dag kinderen, 

Beste ouders, 

 

Hopelijk genoten jullie van een ontspannen en deugddoende vakantie. 

Het schoolteam van VBS De Bloesem staat terug paraat om 

er een boeiend en leerrijk schooljaar van te maken met als 

jaarthema CONTENT MET MIJN  TALENT! 

In allerlei activiteiten zullen jullie de eigen talenten en die 

van anderen op een creatieve manier kunnen ontdekken!  

Blij jullie terug te ontmoeten op VBS De Bloesem ! 

 

Schoolteam VBS De Bloesem 

 

WELKOM 

 

Op 2 september verwelkomen 

we deze peuters: 

 

 Jos De Temmerman 

 Eva Elena Chera 

 Arthur Martens 

 Louis Martens 

 Nora De Mulder 

 Staf Bosschaert 

 Ada Lou Valle De Meyer 

 Henri Verhelst 

 Blij met deze kinderen erbij 

op de lagere school: 

 

3L Arne Van Audenaerde 

4L Fien Boutchon 

5L Navaro De Veirman 

 Kobe Vermeulen 

6L Hanne Van Audenaerde 

  

 



Veilig naar school 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar plaatste de gemeente opnieuw 

sensibilisatieborden!  Schoolomgeving: 30 km/u ! 

SAMEN zorgen we ervoor dat onze kinderen zich veilig verplaatsen:  
 

  helm en fluojasje aan op de fiets 

  vrije voetpaden voor onze voetgangers 

  gordel aan in de auto 

  … 

 

Planning 

 

We zijn nog volop bezig met het plannen van allerlei activiteiten. 

Binnenkort volgt de schooljaarkalender (digitaal en papier). We 

trachten ook via de website de jaarkalender up-to-date te houden. Bij 

het schoolpraatje ontvangen jullie de maandkalender. 

 

Ouderraad 

 

Op donderdag 19 september om 20.00 uur komt de ouderraad samen op de 

lagere school. Tijdens deze vergadering zullen o.a. allerlei activiteiten gepland 

worden. Zin om er ook bij te zijn? Stuur gerust een mailtje naar 

ouderraad@vbsdebloesem.be. 

 

Jarigen september 

 

2K Dylian  3 september 

2K Olivia  4 september 

2K Juliaan  9 september 

6L Guust  10 september 

3L Arthur  11 september 

5L Yentl   12 september 

2L Casper  13 september 

1L Simon  17 september 

 4L David  17 september 

4L Juf Annick 20 september 

2L Nelis   27 september 

3L Casper  29 september 

5L Thalita  29 september 

1K Elias  30 september 

6L Robbe  30 september 

 

 

 

Familieberichten   

 

Esmée, dochter van oud-leerling Jorge en Sofie en kleindochter van 

opvangdame Marijke 

Proficiat aan de ouders en grootouders!  


