
SCHOOLPRAATJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



WELKOM 

 

Na de herfstvakantie WELKOM in de vosjes- en bijtjesklas: 
 

 Marcel 
 

 Matis  

 

 

 

MAANDMENU 

 

Vanaf november ’22 geven we het overzicht van het menu mee voor een 

ganse maand. Er kunnen nog steeds wijzigingen telefonisch vóór 9.00 uur 

doorgegeven worden. 

 

 

KOEKENVERKOOP 

 

Er werden 462 koekendozen besteld! DANK! 

En de ‘prijs vol creativiteit’ gaat naar de vosjes- en 

bijtjesklas! 

 

Veel plezier ermee! 

 

 

LEERLINGENRAAD 

 

Op dinsdag 25 oktober ging de leerlingenraad voor de eerste keer door. 

Juf Caroline, juf Fiona en Lisa (1L), Emile (2L), Tijn (3L), Jules (4L), Nathan 

(5L) en Arno (6L) bespraken enkele punten die leven rond 'Veiligheid en 

verkeer'. 

Hieruit kwam vaak dat niet alle kinderen zich even veilig voelen aan onze 

schoolpoort en dat we hier graag oplossingen voor willen zoeken. Ook onze 

eigen (groot)ouders spelen hierin een rol. Zo wordt er wel eens foutief 

overgestoken of foutief geparkeerd. Geven jullie mee het goede voorbeeld, 

lieve (groot)ouders? 

 

Om dit thema wat meer in de kijker te zetten, 

doen wij met de hele school mee aan de actie 

'Helm Op Fluo Top'. 

'Helm Op Fluo Top' loopt tussen de herfst- en 

de krokusvakantie, van 7 november 2022 tot 

en met 17 februari 2023. Hoofddoel is om 

leerlingen aan te moedigen ook tijdens de 



donkere of koude dagen te voet of met de fiets naar school te komen. En dat 

op een veilige manier uiteraard! Wie ’s morgens met een fluohesje naar school 

komt, krijgt een sticker. Ook een fietshelm levert een sticker op. De 

stickerkaart wordt na de actie aan de ouders bezorgd.  

Meer info? Bezoek de website van 'Helm Op Fluo Top'. 

 

 

WERKEN in de KLOOSTERSTRAAT 

 

Van 7 t.e.m. 15 november ’22 voert Fluvius werken uit in de 

Kloosterstraat. 

Dit zal heel wat hinder veroorzaken in de schoolomgeving. 

 

Enkele tips: * Vermijd de directe schoolomgeving. 

 * Kom te voet of met de fiets. 

 * Vanuit de schoolraad kwam het idee om een doorgang 

  mogelijk te maken via De Heemkring (Kloosterstraat 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE KOOP 

 

Met enige vertraging werden onlangs nieuwe 

banken in 1L, 3L en 4L geleverd. 

Interesse in een oude lessenaar? 

De school biedt een 15-tal lessenaars te koop aan 

€ 10/stuk. 

Indien interesse geef gerust een seintje: 

directie@vbsdebloesem.be 
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VRIENDEN van de SPEELPLAATS 

UITNODIGING 

 

Er werd afgelopen maanden achter de schermen 

hard gewerkt aan de plannen voor de groenere 

speelplaats. Zo werd enkele weken geleden het 

subsidiedossier ingediend. In afwachting daarvan 

nodigen wij jullie graag uit voor een 

infomoment.  

Tijdens het infomoment willen we jullie graag 

het plan voorstellen en informeren over onze 

aanpak. Nadien is er ruimte voor feedback. 

 

 

 

KIWISTICKERS 

 

Op de kleuterschool hangt de poster vol met kiwistickers. 

Op de poster van de lagere school, die in de turnzaal hangt, is 

nog plaats! 

 

Sparen jullie nog mee voor 20 kiwiballen?! 

 

 

VACATURE 

 

Vanaf december ’22 werkt ons juf Elske als 

kinderverzorgster op een Oosterzeelse school. DANK, 

juf Elske, om onze kleuterschool zó netjes te poetsen! 

Juf Elske blijft instaan voor de voor- en naschoolse 

opvang op VBS De Bloesem! 

WIJ ZOEKEN iemand voor: schoonmaak, middag-

toezicht en afwas. 

Heb je interesse of ken je iemand? 

Graag een berichtje naar directie@vbsdebloesem.be 
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JARIGEN NOVEMBER 

 

4 november Ayden 2L 

8 november Meester Corneel ICT 

9 november Mandus 3K 

5 november Meester Wim turnen 

11 november Daan 2L 

15 november Mauro 1K 

17 november Juf Carol 1L 

19 november Aimy 3L 

20 november Arthur 1L 

20 november Louis 1L 

21 november Mogane 1L 

26 november Xander 2K 

27 november juf Els opvang 

28 november Roxane 3L 

30 november Meester Kris 6L 

 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

 

Liam, broertje van Billie (1K) 

Proficiat! 
 

Emiel, zoontje van oud-leerlingen Lien en Louis en kleinzoon 

van juf Ann (3K) 

Proficiat aan de (groot)ouders! 

 

 

Dhr. Marcel Frans De Strijcker, overgrootvader van Alexine (1K) 

Christelijke deelneming. 


