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 Vrijdag 26 september: QUIZ van de ouderraad 

 Vrijdag 3 oktober: schoolfotograaf 

 Woensdag 15 oktober: pedagogische studiedag 

 Donderdag 16 oktober: Muzische dag 

 Donderdag 23 oktober: rapport + oudercontact lager  

(1e leerjaar voor iedereen, L2  L6 op uitnodiging)  

 Vrijdag 24 oktober: Halloweenfuif  

 

 

 

 

 

LET OP: Op de jaarkalender stonden 6 maart en 20 maart opgegeven als facultatieve 

verlofdagen. Vrijdag 6 maart is echter een normale schooldag!  

 

Beste ouders, 

Nu het schooljaar terug gestart is en de kinderen de nieuwe juf, nieuwe klas en soms nieuwe 

school hebben leren kennen, starten we ook opnieuw met onze tweewekelijkse nieuwsbrief.  

Voor de mensen die niet in de mogelijkheid waren om aanwezig te zijn op de infoavond zet 

ik graag nog even enkele algemene aandachtspunten op een rij: 

1) Kinderen brengen naar school 

Na een “wenperiode” van 1 week zouden we de ouders willen vragen de kinderen van het 

lager ’s morgens af te zetten aan de schoolpoort. De kinderen kunnen vandaar naar de 

speelplaats bij de leerkrachten van de opvang.  

De kleutertjes kan je tot 8u10 afzetten in de overdekte speelzaal van de kleuterblok. Nadien 

kunnen de kinderen terecht bij juf Els onder het afdak vooraan. Om alles zo overzichtelijk 

mogelijk te houden, vragen we de ouders om nadien niet meer op de speelplaats te 

wachten. Op die manier komen de kinderen in hun normale ritme en zullen, vooral de hele 

kleintjes, ook sneller wennen aan de nieuwe school.   

 

      Nieuwsbrief 
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2) Kinderen ophalen na school (regeling tot eind november) 

Om de veiligheid van onze kinderen te garanderen vragen we de ouders om, na de school, 

aan de paaltjes te wachten tot hun kind bij hen komt. Op die manier behouden de 

leerkrachten het overzicht en zijn we zeker dat iedereen op een veilige manier en met de 

juiste personen, onze school kan verlaten. Enkel voor de kinderen van K0 en K1 (Juf An, Juf 

Vanessa, juf Mendy en juf Stefanie) maken we een uitzondering. De ouders kunnen deze 

ophalen in de overdekte speelzaal van onze kleuterblok. 

3) Schoolwebsite 

We zijn volop bezig de juiste juffen bij de juiste klassen te plaatsen. Het nieuwe 

schoolreglement staat wel reeds online. Ook zullen we dit jaar terug zoveel mogelijk foto’s 

online plaatsen van de activiteiten zodat jullie de kinderen kunnen volgen. Onze website is te 

bereiken via: www.bsdevogelzang.be . Ook alle brieven die de kinderen meekrijgen, kunnen 

jullie daar digitaal terugvinden. 

4) Nieuwbouwproject 

Momenteel is men hard aan het werken om de voorlopige huisvesting en de nieuwe 

speelplaats volledig af te krijgen. De kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar zullen eind 

september ook hun intrek nemen in de voorlopige units.  

Momenteel is men bezig aan de speelplaats rond de voorlopige units. Van zodra deze 

afgewerkt is, zal ook die bijkomend in gebruik genomen worden. We voorzien een nieuwe 

“rustige zone” met zitbanken en een plaats waar de kinderen kunnen voetballen. 

We zullen jullie in de toekomst, al dan niet via de nieuwsbrief, verder blijven informeren 

over de vorderingen en eventuele aanpassingen.   

Wie hieromtrent vragen heeft, kan steeds binnenspringen op school!  

5) Studiebegeleiding 

Ook dit jaar zullen de leerkrachten terug afwisselend de studiebegeleiding voor hun rekening 

nemen. De studie zal doorgaan op maandag (niet wanneer er teamvergadering is), dinsdag 

en donderdag.  Een overzicht van waar jullie de kinderen terug kunnen vinden, hangen we 

uit op verschillende plaatsen in de school. 

De kinderen van de 2e graad hebben studie van 15u45 tot 16u30 (indien ze nog niet klaar 

zijn, mogen ze gerust verder werken) en de kinderen van de 3e  graad van 15u45 tot 16u45. 

Mogen we vragen aan de ouders om, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met 

deze uren? Hoe minder de kinderen gestoord worden tijdens de studie, hoe vruchtbaarder 

het geleverde werk zal zijn. Alvast bedank!  

 

http://www.bsdevogelzang.be/
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K0: Onze eerste week is vlotjes verlopen. Soms is er nog wel eens een 

traantje, maar het komt wel goed. We maakten reeds kennis met Jules, onze 

klaspop en waagden ons aan een eerste kunstwerkje.  

K1: Dag mama! Dag papa! Wat hebben we al een drukke week achter de rug! We kregen een 

nieuwe juf en nieuwe vriendjes! We leerden ook kennismaken met onze klaspop Rikki! We 

hebben al veel gespeeld en zelf al eens mogen schilderen... Volgende week nemen we eens 

een kijkje in onze boekentas... Spannend!!! 

K2: De start in onze nieuwe klas is heel fijn verlopen. De kleuters vinden het spannend om 

de werken te volgen!! In de klas zijn we volop bezig met onze kalenders aan te brengen. De 

kleuters versieren de klas met hun eerste werkjes. Graag 4 foto’s en turnpantoffels 

meegeven, we hebben ze dringend nodig.  

K3: De kleuters zijn na de lange zomervakantie goed van start gegaan! Ze zijn volop hun klas 

aan het ontdekken en experimenteren met al het nieuwe materiaal. Ze maken stilaan kennis 

met de klasafspraken en het dagverloop van de derde kleuterklas. De kalenders worden 

beetje bij beetje aangebracht en ingeoefend. 

Elke kleuter maakte reeds een tekening van zichzelf. En we gingen al aan de slag met de 

letters van onze naam. Dat ging vrijwel bij iedereen goed! Er werd even gewerkt met de oo 

van school, doos, poot, groot, noot,.... Die oo hoor je niet in poes, kaas, muur, pan, ...... 

We gingen al eens op stap in onze school en leerden enkele nieuwe juffen kennen. Omdat er 

nog heel wat niet aan bod kwam, werken we nog door rond het thema: " onze nieuwe 

dierenklas ".  Niet vergeten: sommige kleuters brachten nog geen " pasfoto's " mee. 

Volgende week is iedereen eveneens in orde met zijn turnpantoffels en turnzak. 

Bedankt aan alle ouders om de kleuters zo tijdig naar school te brengen. Hopelijk blijft dat 

zo! 

L1: We zijn goed van start gegaan in het 1e leerjaar. We zijn met 46 kinderen in de 2 klassen, 

bij juf Inge en bij juf Sabine. Juf Silvie komt op maandag, dinsdag en woensdag om ons te 

helpen. We verwelkomen 2 nieuwe jongens: Lee en Brent, welkom op de Vogelzang! We 

hopen op een heel leuk schooljaar. Een tip voor de ouders: kijk elke dag het agenda en de 

brievenmap na. 

L2: Met  kriebels  in  de  buik  keken  we  naar  het  nieuwe  schooljaar  uit. We  maakten  

kennis  met  onze  nieuwe  juf,  de  nieuwe  klas  en enkele  nieuwe  vriendjes.  We  kregen  

ook  al  onze  nieuwe  werkschriften  te  zien.  Wauw  ...  dat  wordt  hard  werken  in  het  

tweede  leerjaar  ! Voor  wie  dit  nog  niet  gedaan  heeft  ...  Graag  tegen  maandag  08/09  

agenda  en  alle  boeken  kaften.  Denk  je  er  ook  aan  om  3  stevige  ringmappen  (rug  4  

cm)  mee  te  brengen  naar  de  klas  ?   
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L3: Een nieuwe start voor iedereen, maar voor ons toch wel speciaal. We “wonen” al in het 

nieuwe containerdorp. We zijn daar voorzien van hele mooie klassen, een luxe gewoon… We 

leren elkaar nog kennen, de juffen en leerlingen, maar we voelen ons al helemaal thuis in 

onze nieuwe stek. 

L4: Na twee maanden spelen zijn we terug op school. Nu zijn we bij de oudsten en moeten al 

een beetje het voorbeeld geven. We werkten al hard voor alle vakken maar hebben nog 

geen huiswerk. Onze juf is streng, maar toch ook lief. 

L5: Beste ouders en leerlingen, de kinderen hebben naampjes getrokken om placemats te 

maken. Als ze jarig zijn, schrijven alle leerlingen er iets op en mag het mee naar huis. De 

eerste les godsdienst/ zedenleer was heel leuk. Onze juf is super. Daar hebben we graag les 

van. We leren Frans van onze juf en het is niet zo moeilijk. Bij de juf zijn is een opkikker. Alles 

gaat  vlot in de klas (Andres en Bryan)  

L6: Het zesde is goed begonnen. We zijn er dinsdag in gevlogen nadat we op het 

springkasteel zijn geweest.  We hebben nog niet te veel huiswerk gekregen. We kijken uit 

naar oktober , want we zijn benieuwd om ons nieuw klaslokaal te zien. In onze klas is het nu 

net ‘Dozenland’. We zijn in de Franse les aan ons eerste contact begonnen: C’est fini les 

vacances! (Femke en Noë) 

Meester Abel: Ook dit schooljaar richten we opnieuw tal van svs-activiteiten in. Alle klassen 

komen aan bod! Meer informatie binnenkort via de schoolagenda van de kinderen.  

Woensdag 17 september is het de “dag van de sportclub”. Alle leerlingen mogen die dag in 

de uitrusting van hun sportclub naar school komen! 

 

 

 


