SCHOOLPRAATJE

MAART = BOEKENMAAND
Het feest met het Leesbeest gaat maar door! De werkgroep
‘jaarthema’ bedacht alweer een leuke opdracht. Het
prentenboek ‘Max en de maximonsters’ komt in alle klassen op
bezoek met een spannend filmpje als intro.

Tevens zal in alle klassen het thema van de
jeugdboekenmaand ‘Helden en schurken’ op een
creatieve manier verwerkt worden.
Gezellig met een boek in een hoek van de leescaravan! Van 7/03 t.e.m. 31/03
kan iedereen gezellig genieten van een boek in de leescaravan.
Veel leesplezier!

Het CLB helpt!
Het CLB is samen met de school bekommerd om de
gevolgen van de pandemie op het welbevinden van de
leerlingen. Indien u zich hieromtrent zorgen maakt of
een gesprek wil, neem gerust contact op met het Vrij
CLB Zuid-Oost-Vlaanderen op tel 09/361 14 01. U kan ook anoniem
chatten via https://www.clbchat.be

Nationale Pyjamadag 11 maart
De Nationale Pyjamadag wordt georganiseerd door
BEDNET. Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen toch
onderwijs kunnen volgen o.a. via digitale ondersteuning.
We denken die dag speciaal aan kinderen die wegens ziekte
niet naar school kunnen gaan.
Op vrijdag 11 maart mogen de kinderen van de lagere school
in pyjama naar school komen !
WELKOM
Jef
Marie-Lou
Alexine
Zwembad Wetteren terug open!
De herstellingswerken aan het binnenzwembad te Wetteren zijn
afgerond. Alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar nemen er een
frisse duik ! Vergeet je zwemzak niet op 11 en 25 maart ’22!
Online lesgeven
Als school maken we onderscheid tussen ziekte en quarantaine.
Kinderen die ziek zijn hebben rust nodig. Bij quarantaine
blijven we online lesgeven aanbieden als volgt:
 1L: enkel een contactmomentje. De leerlingen zijn te
jong om dit zelfstandig te volgen.
 2L tot 6L: enkele online momenten per week. We beperken ons tot de
belangrijkste lessen.
 Elke leerkracht zal een planning doorsturen met taken die zelfstandig in
te halen zijn.
SCHOOLFEEST
Tijdens de vorige bijeenkomst met de ouderraad bruiste het van ideeën om er
op zaterdag 25 juni ’22 een SPECIALE EDITIE SCHOOLFEEST ’22 van te
maken! We zoeken nog ouders om deze ‘special edition’ mee vorm te geven
in subgroepen (animatie, decoratie, catering, logistiek …)!
Laat van je horen via oudercomite@vbsdebloesem.be of spreek gerust een
ouder of leerkracht aan.
Welkom!

SPEELPLAATS MET TOEKOMST
Tijdens de boeiende sessie ’50 tinten groen’ op maandag
21/02 volgde het ene inspirerende beeldmateriaal het
andere op. Alle aanwezigen (schoolteam en ouders)
bruisen van ideeën om van onze speelplaats lager een
uitdagende, groene, leerrijke, … plek te maken voor
jong en minder jong !
Kom je er 21/02 niet bij zijn, maar heb je toch zin om aan te sluiten, stuur dan
gerust een mailtje naar speelplaatsdebloesem@gmail.com
Welkom!
Jarigen
4 maart
6 maart
13 maart
14 maart
14 maart
23 maart
23 maart
24 maart
25 maart
27 maart
28 maart
29 maart
31 maart

Frances
Jef
Noa
Féline
Tijn
Daan
Lowie
Tille
Matteo
Renée
Matisse
Arthur
Iza

1KA
4L
4L
1K
2L
3K
3K
4L
4L
1L
2L
3K
2K
Familieberichten

Max, broertje van Iza (Rikkiklas) en Lou (vosjesklas)
Proficiat!
Dhr. Frans Bekaert, overgrootvader van Nora (vlinderklas)
Oprechte deelneming

