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 Lieve Sinterklaas 

 

 U had zich het jaar 2020 ook gans anders voorgesteld hé! 

 Wees gerust!  Het is veilig georganiseerd op VBS De Bloesem! 

 Alle kinderen wassen en/of ontsmetten meerdere keren 

per dag hun handen. 

 Alle volwassenen dragen een mondmasker. 

 Alle klassen, zalen, … worden goed verlucht: 

deuren en/of ramen staan regelmatig open! 

Doe best wel een warme trui aan onder uw kleed. 

 Zieke kinderen of volwassenen blijven thuis 

 … 

 

 Doordat iedereen deze maatregelen zo goed opvolgt, Sinterklaas, 

 is er nog niemand op VBS De Bloesem besmet geraakt 

 met het vreselijke virus. 

 Onze beide zalen zullen goed verlucht en feestelijk aangekleed 

 zijn waarin alle klassen afzonderlijk op veilige afstand eens bij u 

 op bezoek komen.  Indien Roetpiet er dit jaar wegens 

 te veel werk in uw paleis niet kan bij zijn, 

 dan zullen we dit allemaal begrijpen.  

 

 

 Hopelijk rijdt u ook dit jaar VBS De Bloesem niet voorbij! 

 

 Tot vrijdag 4 december? 

 

 

 Groetjes van de voltallige Bloesem-familie 

 

 

 

 

  



 

Werkgroep ‘groentepakketten’ 

 

De verkoop van groente- en 

fruitpakketten werd ook dit jaar een 

énorm succes ! 

Hartelijk dank aan de werkgroep voor 

de schitterende organisatie die volledig coronaproof verliep ! 

 

 

Werkgroep ‘verkeersveiligheid’ 

 

Dit schooljaar zag de werkgroep ‘Verkeer’ het levenslicht, onder impuls 

van enkele ouders en juf Hanne. Af en toe zal die een update geven op 

de schoolwebsite. Wij geven telkens een seintje in ons Schoolpraatje als 

er nieuws is. 

Ruim 60 % van de (groot)ouders heeft de enquête ‘Veilig op de weg’ 

ingevuld. Het draagvlak is er dus! Heel veel mensen vinden de 

parkeerdruk aan beide scholen te hoog. Bijna iedereen heeft ook 

aangegeven hoffelijk te willen parkeren. De neuzen wijzen in dezelfde 

richting én de wil om enkele zaken aan te pakken is er. Dat is heel goed 

nieuws! De volledige resultaten van de enquête vinden jullie terug op de 

schoolwebsite onder de rubriek ‘ouders en kinderen’ < ‘verkeer’ of 

rechtstreeks via deze link. 

 

http://www.vbmoortsele-landskouter.be/wp-

content/uploads/2020/11/Resultaten-enqu%C3%AAte-werkgroep-

verkeer-VBS-De-Bloesem-1.pptx 

 

 
 

Vormsel – Eerste Communie 2021 

 

Van de parochie H. Moeder Teresa (Merelbeke-Oosterzele - kerkplek 

Bottelare) ontvingen we volgende informatie: 

 Het Vormsel zal plaatsvinden in het weekend van 24 en 25 april ’21. 

 De Eerste Communie zal plaatsvinden op zaterdag 8 mei ’21 om 15.00 

uur in de kerk van Bottelare. 

Bij vragen gelieve contact op te nemen met diaken Wies Merckx: 

merckxwies@gmail.com 
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Jarigen december 

2 december Charles 3K 

2 december Josse   4L 

4 december Juf Ann kleuterturnen 

7 december Emile  3K 

12 december Lily-Roos 1KA 

12 december Nio   6L 

13 december Romy  2L 

18 december Bavo   2L 

19 december Kyentha  3L 

21 december Nora  2K 

23 december Juliette  2L 

24 december Mila   5L 

24 december Laurens  5L 

27 december Jinte   2L 

27 december Simao 5L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 

 
Dhr. André Van Hulle, grootvader van juf Hanne (leerkracht 4L) 

 

Oprechte deelneming. 


