
SCHOOLPRAATJE 
 

 

 

Lieve kinderen en ouders, 

 

Na een zonovergoten zomervakantie staat iedereen van VBS DE BLOESEM te 

popelen om er samen met jullie een beweegvriendelijk, leerrijk, boeiend, … 

schooljaar van te maken! 

Want op VBS De Bloesem telt; ‘Ik leef, dus ik beweeg’ en ‘Ik beweeg, dus ik 

leef’! 

 

Vriendelijke groetjes, 

Juf Veerle en Bloesemteam   

 

JAARTHEMA 

 

De werkgroep ‘jaarthema’ stak reeds de koppen bij 

elkaar om er een beweegvriendelijk schooljaar van te 

maken. 

We kijken alvast uit naar de vele leuke activiteiten voor 

ALLE leeftijden! 

 

 

WELKOM 

 

WELKOM aan 

 

* juf Saar in 2K (vervanging juf Christine tot aan de herfstvakantie) 

  Veel beterschap, juf Christine! 

 

* juf Britt in 4L (vervanging juf Annick voor volledig schooljaar) 

  Veel beterschap, juf Annick! 

 

* juf Aline, onze beleidsmedewerker en zorgcoördinator 

 

* Diana, mama van Wietse en Lisan (vervanging van Ineke voor de afwas) 

  Goede revalidatie, Ineke! 



Welkom in de vosjes- en bijtjesklas 

 Cis 

 Lana 

 Marthe 

 Jerôme 

 

Welkom in 1L 

 Nora 

 

Welkom in 3L 

 Aimy 

 

 

Prioriteiten 
x 

 

Dit zijn onze prioriteiten voor schooljaar ’22-’23: 

 

 Motorische ontwikkeling: 

bewegend leren in de klas, bodymap, schrijfvaardigheden 

 

 Speelplaatswerking: 

verder werken aan de herinrichting van de speelplaats lager en 

uitbreiden speeltuin kleuters met buitenkeuken 

 

 Media: 

ICT: leerlijn afwerken 

 

 

Vrienden van de speelplaats 
x 

 

Het voorbije schooljaar werd er veel 

gebrainstormd, vergaderd, geschetst, … rond 

ideeën voor een heringerichte speelplaats lager. 

Op 9 juli werd er met man(&vrouw) en macht 

gezwoegd om de speelplaats een 1
ste

 metamorfose 

te bezorgen!  

Dit schooljaar werken we samen met de werkgroep 

verder aan die kindvriendelijke, groenere speelplek! 

Ook op de kleuterschool gebeurden voorbereidende 

werken voor een buitenkeuken!  

 

 

 

 



Infoavonden 
x 

 

Binnenkort zullen jullie digitaal kunnen inschrijven voor 

de infoavond. 

 

 dinsdag 6 september (19.30 uur): kleuterschool  

 donderdag 8 september (19.30 uur): lagere school 

 

De school- en klaswerking wordt er dan toegelicht. 

 

 

Verbouwingswerken kleuterschool 
x 

 

Bij aanvang van de zomervakantie ontving ons schoolbestuur van Agion groen 

licht voor enkele verbouwingswerken op onze kleuterschool. 

 

 
Beide daken van de eetzaal en klas 2K werden vervangen. 

 
Het sanitair blok werd verhoogd en opnieuw ingericht. 

 

 

Werken in een volgende fase: 

 
nieuwe ramen en deur in de eetzaal, turnzaal en 2K (herfstvakantie) 

 
vernieuwen van verwarminsinstallatie 

 
rioleringswerken   

 

  



Website 
x 

 

Op onze website www.vbsdebloesem.be vinden 

jullie allerlei informatie (rubriek ouders & kinderen): 

schoolpraatje, kalender, menu, … 

In bijlage bezorgen we jullie een voorlopige 

jaarkalender ’22-’23. We vullen de kalender verder 

aan en duiden die activiteiten dan in fluo aan. 

 

 

Jarigen september 

 

 

2K Jules  3 september 

1L Dylian  3 september 

2L Olivia 4 september 

2L Juliaan  9 september 

6L Arthur  11 september 

5L Casper  13 september 

6L Rémy  15 september 

4L Simon  17 september 

2K Daan  17 september 

 Juf Aline 19 september 

6L Jurre   20 september 

 Juf Annick 20 september 

2K Finn    22 september 

2K Vik    25 september 

3K Oskar   25 september 

5L Nelis   27 september 

2L Evy    29 september 

6L Casper   29 september 

1L Elias   30 september 

 
 

http://www.vbsdebloesem.be/

