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Zin in een heerlijk koekje bij de koffie of een extra vieruurtje voor de 

kinderen? Koop dan één of meerdere dozen met lekker, ovenvers gebak 

aan € 8 per doos. Zo help je mee onze droom van kindvriendelijke 

speelplaatsen te  verwezenlijken! 

De klas waarin gemiddeld het meeste aantal dozen per kind verkocht 

wordt ontvangt een prijs vol creativiteit! 

 

Vul, ten laatste maandag 10 oktober, uw bestelling in via onderstaande 

link (zie ook website). Betaling kan via overschrijving op het nummer 

van de school: BE84 8905 4412 4359. 

 

De koeken worden geleverd in de week vóór de herfstvakantie. 

Smakelijk en hartelijk dank voor de steun aan de school ! 

 

 

ouders: 

https://forms.office.com/r/N8UbKqWVUK 

 

sympathisanten: 

https://forms.office.com/r/JK9kmmg1Dk 

 

 

  

https://forms.office.com/r/N8UbKqWVUK
https://forms.office.com/r/JK9kmmg1Dk


SCHOOLFEEST 
x 

 

Vorig schooljaar sloten we feestelijk af hé!  

 

Op woensdag 29 juni werden volgende mooie prijzen 

aan huis bezorgd of meegegeven: 

 boekenbonnen bij ‘BoekenTuur on tour’ 

 bon van kapsalon Deborah 

 hesp 

 flesjes bier en allerlei gadgets van Bierhalle Melle 

 

DANK voor jullie aanwezigheid op FEEST met het 

LEESBEEST! 

DANK voor de mooie samenwerking met ouderraad 

en schoolteam! 

 

 

VEILIGE SCHOOLOMGEVING 

WARME OPROEP 

 

Iedereen wenst dat kinderen zich veilig naar en van 

school kunnen verplaatsen. In onze landelijke 

gemeenten Landskouter en Moortsele is dit nog niet 

altijd het geval: niet overal fiets- en voetpaden, zwaar 

verkeer ... 

De gemeente ondernam hiervoor reeds actie.  

In de komende maanden zullen in Landskouter 

rioleringswerken gebeuren met tegelijkertijd een 

aantal structurele werken op de Rooberg. 

We willen van de gelegenheid gebruik maken om onze schoolomgeving met 

het gemeentebestuur bespreken. 

Graag nog een aantal (groot)ouders die samen met juf Saar, Xavier Verhelst en 

juf Veerle de groep wil vervoegen. 

Laat je ons spoedig iets weten?  

 

27 OKTOBER - GRIEZELDAG 

 

Op 27 oktober is het GRIEZELDAG op VBS DE BLOESEM! 

Wie wenst, mag die dag verkleed naar school komen.  

 

GRIEZELDAG 

 



KINDERGEMEENTERAAD     LEERLINGENRAAD 

 

Dit schooljaar organiseert de gemeente terug een 

kindergemeenteraad. 

Nathan (5L) en Arno (6L) zullen onze school 

vertegenwoordigen. 

Onder leiding van juf Caroline en juf Fiona 

organiseren we een leerlingenraad. 

Op dit moment zijn nog niet alle leden gekend en zullen dus in het 

schoolpraatje van november vermeld worden. 

 

 

DAG van de JEUGDBEWEGING 

 

Op vrijdag 21 oktober is het dag van de 

jeugdbeweging. 

Wie wil, mag die dag in uniform naar school komen. 

  

 

 

VELDLOOP 

 

Op 22 september organiseerde de gemeente de 

scholenveldloop. Alle kinderen van de lagere school 

en zelfs enkele leerkrachten namen deel! 

VBS De Bloesem behaalde maar liefst 14 bekers! 

 

PROFICIAT aan ALLE deelnemers! 
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ONTHAALGESPREKKEN met CLB 

 

Samen met het CLB volgen we de ontwikkeling van 

alle kinderen nauwgezet op. 

Wanneer we in gesprek wensen te gaan met ouders 

en CLB, plannen  we onthaalgesprekken. De 

betrokken ouders worden dan persoonlijk 

aangesproken. 

 

Het CLB gaf volgende data door: 

 

ONTHAALGESPREKKEN KLEUTER ONTHAALGESPREKKEN LAGER 

 

donderdagnamiddag   6/10/2022 

maandagnamiddag 12/12/2022 

donderdagnamiddag 16/03/2023 

maandagnamiddag 19/06/2023 

 

 

dinsdagvoormiddag   11/10/2022 

dinsdagvoormiddag   10/01/2023 

dinsdagvoormiddag    7/03/2023 

dinsdagvoormiddag  20/06/2023 
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TYPLESSEN 3
DE

 GRAAD 

 

Onze leerlingen van 4L leren blind typen tijdens de lesuren via 

Ticken.be. 

Voor leerlingen van 5L en 6L bieden we vrijblijvend een 

typcursus  aan.  Een lesgever van Hanver Services komt op 4 

vrijdagnamiddagen (18/11, 25/11, 2/12, en 9/12) van 12.30 uur  

tot 13.30 uur op school langs om de kinderen hierin te 

begeleiden en motiveren. 

 

DIKKE TRUIEN 

 

Frissere herfstdagen dienen zich sneller aan dan verwacht. 

Met de hoge  energieprijzen trachten we ook als school 

hiermee zuinig om te springen. 

Het schoolbestuur stelt alles in het werk om de omschakeling 

naar een gasbrander op de kleuterschool zo spoedig mogelijk 

in orde te brengen. 

Daarom vragen om eventueel een extra trui te voorzien voor diegenen 

(kleuter en lager) die het snel koud hebben. 

Binnen onze prioriteit 'motorische ontwikkeling' zetten de leerkrachten in op 

bewegingstussendoortjes. 



NIEUW op VBS DE BLOESEM 

STUDIE 

 

Vanaf maandag 3 oktober bieden we de leerlingen van 

3L, 4L, 5L en 6L de mogelijkheid om hun huiswerk te 

maken tijdens een stille studie. 

Deze studie gaat door op maandag, dinsdag en 

donderdag, telkens van 16.15 uur tot 16.45 uur in een 

klas. 

Er kan hiervoor maandelijks ingeschreven worden. De 

ouders van de lagere school ontvingen hierover een mail. 

Aanvullende info: 

* Wanneer er wijzigingen zijn i.v.m. aanwezigheden in de studie, noteert de 

ouder dit in de agenda. 

* Wie niet naar de studie gaat maar wel in de opvang blijft, is daar creatief 

bezig. 

 

 

JARIGEN OKTOBER 

 

7 oktober Gilles 3K 

9 oktober Féline 3K 

17 oktober Louis 2K 

18 oktober Jos 1L 

20 oktober Simon 1L 

20 oktober Linde 6L 

21 oktober  Tess 5L 

22 oktober Rafaëlla 2L 

24 oktober Juf Els 1K  

27 oktober Lou 3L 

29 oktober Georges 1K 
 

 

FAMILIEBERICHTEN 
x 

 

 Maaike & Davy, ouders van Logan (2K) en Ayden (2L) 

 

Proficiat met jullie huwelijk! 


