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Coronamaatregelen 

 

Ook op VBS De Bloesem blijven we de 

coronamaatregelen strikt opvolgen. Zo 

ontsmetten/wassen we onze handen regelmatig. 

Van Lions Club Wetteren ontvingen we 2 

kindvriendelijke handgeldispensers. 

Waarvoor onze dank!  

 

 

Verkeersveiligheid 

 

Zoals jullie reeds vernamen neemt onze school deel 

aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’. In deze donkere 

wintermaanden is het belangrijk dat de fietsers en 

wandelaars goed zichtbaar zijn in het verkeer. 

Draag dus zeker een hesje en/of helm! 

Met deze actie kunnen jullie t.e.m. 14 maart nog 

stickers sparen voor een gratis bezoek aan het 

Serpentarium, de Zoo van Antwerpen, Planckendael of andere mooie prijzen! 

Vergeet dus zeker niet deel te nemen via www.vsv.be! 

 

Prioriteit: talenbeleid 

 

Zoals aangekondigd op onze infoavonden begin september is ‘de taal-

ontwikkeling’ van onze kinderen één van onze prioriteiten. Er werden reeds 

personeelsvergaderingen en studiedagen voor leerkrachten 

georganiseerd. Eén van onze acties is de leesmotivatie 

verhogen. Zo zullen de kinderen van 1L, 2L, 3L en 4L 

regelmatig aan ‘kwartierlezen’ doen, de leerlingen van 5L 

‘theaterlezen’ en de leerlingen van 6L ‘kilometerlezen’. 

Indien jullie thuis nog leesboeken en/of informatieve boeken 

over hebben, breng die gerust mee voor in onze 

klasbibliotheken!   

 

Welkom 

 

Welkom in onze vosjesklas 

 

   Marieke 

      Lisan  

         Vince 

           César 

 

http://www.vsv.be/


Junior Journalist 2021 

 

 Onze leerlingen van het 6de leerjaar namen deel 

aan de Junior Journalist schrijfwedstrijd. Eleana 

Cuypers is met ‘De schat van Afreuzië’ plaatselijke 

laureaat van alle Oosterzeelse scholen. Zij wint een 

boekenpakket t.w.v. € 90! 

Proficiat, Eleana! 

 

Jarigen januari 

 
3 januari Staf  1K 

5 januari Juul  2K 

13 januari Finn  2K 

13 januari Enora  3L 

16 januari Henri  1K 

21 januari Lena  2L 

24 januari Logan 1KA 

29 januari Lucas  1L 

29 januari Jannes 2K 

30 januari Lana  6L 

30 januari Juf Ann 3K 

31 januari Maxime 1KA 

31 januari Ineke  onderhoud & toezicht 

 

Familieberichten 

 
Mevr. Liane D’Haeyer, overgrootmoeder van Arno (4L) , Jade (2L) 

en Olivia (2K) 

Oprechte deelneming. 

 

 

Janne, zusje van Vince (vosjesklas) 

Proficiat! 


