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Belangrijke data: 

❖ Week van 23 tot 30 september: Europese week van de sport. 

❖ Woensdag 29 september: breng je sportclub naar school. 

❖ Donderdag 30 september: sponsorloop. 

❖ Dinsdag 5 oktober: dag van de leerkracht. 

❖ Vrijdag 8 oktober: facultatieve verlofdag (betaalde opvang op school).  

❖ Woensdag 20 oktober: pedagogische studiedag (betaalde opvang op school). 

❖ Dinsdag 26 oktober: rapport 1 + oudercontact kleuter en lager. 

❖ Vrijdag 29 oktober: Halloweenfuif!!! 

❖ Vrijdag 24 december: halve dag school omwille van kerstavond. 

 

 

 

Beste ouders, 

Het schooljaar is al goed begonnen! Ondertussen heeft iedereen via de infoavond of via mail 

de klasafspraken ontvangen. We hopen op een fijn en leerrijk schooljaar met een vlotte 

samenwerking! 

 

❖ Quarantaine basisonderwijs 

 

o Wanneer er in een klas in het basisonderwijs 1 leerling een bevestigd Covid-

positief geval is, worden alle leerlingen en leerkrachten als laag risicocontact 

beschouwd. Gedurende 7 dagen geldt een periode van verhoogde 

waakzaamheid. Tot nu toe bedroeg die periode 14 dagen. 

o Wanneer binnen een interval van 7 dagen een tweede geval zich voordoet in 

dezelfde klas én er een duidelijke link is met de eerste besmetting, dan moet 

de hele klas en de leerkracht in quarantaine. 

o Een leerling die op dag 1 van de quarantaine negatief test, mag uit 

quarantaine. Een leerling die positief test, gaat in isolatie. 

o Deze nieuwe regeling gaat in op maandag 27 september 2021.  

 

 

❖ De STRAPDAG was een succes! Iedereen, 

van K0 tot L6, heeft zich kunnen uitleven 

op straat met rollend materiaal. Zelfs de 

politie is een kijkje komen nemen om 

alles in goede banen te leiden… ☺ 
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❖ Binnenkort vieren we Halloween met een knallende fuif!      
Hiervoor kunnen we nog wel wat helpende handen 
gebruiken…  

 

Indien je graag wil helpen, mag je altijd iets laten weten aan de ouderraad. Dit kan op 
volgend e-mailadres: ouderraad@bsdevogelzang.be 

❖ Het grootouderfeest op 6 oktober zal jammer genoeg nog NIET doorgaan. 

 

 

❖  

 

 

Wat?   Wekelijks een uurtje omnisport geven. 

Waar? GO! De Vogelzang. 

Wanneer? Van begin oktober tot half december op donderdagnamiddag 
onmiddellijk na de schooltijd 15u45-16u45. 

Aantrekkelijke vrijwilligersvergoeding!! (15 à 20 euro/uur) 

Ben je bachelor/master/3de jaars student leerkracht/pedagogie/LO, trainer/initiator sport, 
sportief persoon met ervaring als coach,… of ken je iemand??  

Interesse?  Gregory Demey - 0471/89.11.09 – gregory.demey@sportnaschool.be 

 

 

❖  

  

De voorbije weken hebben we jammer genoeg gemerkt dat onze digitale communicatie niet 
loopt zoals het zou moeten. We kregen de melding van verschillende ouders dat 
sommige mails wel en dan andere weer niet toekomen in hun mailbox.  Het is voor de school 
niet zo eenvoudig om dit probleem vlot op te lossen aangezien we afhankelijk zijn van een 
extern bedrijf. We hebben de voorbije week geprobeerd dit via een ander kanaal in orde te 
brengen. Het zou dus kunnen dat je nu mails ontvangt via een andere afzender dan 
gewoonlijk. Mocht je de mails niet ontvangen, kijk dan zeker eens in je spam! Ondervind je 
toch nog problemen, laat het ons zeker weten op info@bsdevogelzang.be  

 

mailto:ouderraad@bsdevogelzang.be
mailto:info@bsdevogelzang.be
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Nieuws vanuit de klas 

K0 
Met mijn tas 
en met mijn jas 
ga ik naar de peuterklas 
ik maak veel vriendjes 
groot en klein 
Jules 
zal er een van zijn! 
  
De allerkleinsten zijn van start gegaan. 
Jules onze klaspop is blij, hij heeft er vriendjes bij. 
Welkom Mikah, Basile, Naomi, Ieben, Elena, Lou, Kaylie en Cyriel. 
We maakten reeds kennis met de hoekjes en speelgoed van de klas. 
Niet vergeten:  - alles goed naamtekenen AUB 
                            - familiefoto's afgeven. 
 
Juf An 

 

K1 
Met mijn boekentas op mijn rug 
Stap ik naar school 
Heen en terug 

Een traantje, een glimlach  
Een warme hand van de juf 
Dag mama, papa 
Tot gauw, weer vlug! 
 
Knoeien in de verf 
Kriebelen in het zand 
Spelen en ontdekken 
‘t Is oh zo plezant 
 
Dag lieve juf 
Dag vriendjes allemaal 
Tot morgen maar weer 
Voor een nieuw verhaal 
 
Juffen K1 Mendy en Stéphanie  
 

K2 

We namen een vliegende start met onze kleuters! Alle kleuters kennen hun symbool, ontdekten de 
klas en de klasgenootjes. Nellie en Cezar zijn ook eindelijk toegekomen in onze klas. Bedankt ouders 
om alle spulletjes zo snel in orde te brengen.  

Vriendelijke groeten Juf Isabel en juf Lenka. 
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K3 

We zijn het al goed gewoon in onze nieuwe klas. Ons eerste thema: “ Welkom vriendjes! “ zit er al 
op. We leerden reeds de letter “ Z “ van Zoem kennen. Zoem is een vriendje van Pompom. We 
kunnen ook al de 0 en de 1 schrijven. 

 

Vorige vrijdag vonden we het heel leuk om eens met de fiets, step, … op straat te spelen. 

We begonnen aan ons tweede thema: “ Dino’s “. Dit wordt zeker boeiend. Wie verhaaltjes, prenten, 
speelgoeddieren, …. heeft over dit thema mag dit meegeven met zijn kind. Gelieve wel alles te 
naamtekenen. 

L1 

Wauw, de maand september is bijna om. Wat vliegt de tijd als we ons amuseren!  
De nieuwe leerlingen : Seefdin (L1a), Ilay (L1b) en Sude (L1c) voelen zich al helemaal thuis. Ze hebben 
al veel nieuwe vrienden gemaakt.   
We leerden bij rekenen : tellen en terugtellen tot 5 en konden hoeveelheden vergelijken met elkaar. 
Het lezen gaat ook al vlotjes : ik, mol, vis en beer zijn voor ons geen probleem. Toch blijft het 
belangrijk om elke dag thuis 10 minuten te lezen.   
Vergeet niet om elke dag jouw thuismap mee te nemen naar de klas. Alles blijft in de map zitten!   
We willen de ouders bedanken voor hun medewerking.   
Groetjes,   
De juffen van het eerste leerjaar  
 
 

L2 

De eerste weken in het tweede leerjaar zijn goed verlopen. Het was wel even 
aanpassen. We mochten ook genieten van het zonnetje, die we zo gemist hebben 
tijdens de vakantie. In de klas herhaalden we nog even de leerstof uit het eerste 
leerjaar, maar nu zijn we klaar om een stapje verder te gaan! Wat spannend... van 
20 naar 100 leren rekenen! 

 

L3 

Hallo iedereen, 

De eerste schooldag was eigenlijk toch wel een beetje spannend. Het was superleuk om al onze 
vriendjes en vriendinnetjes terug te zien. Ondertussen zijn we het in het derde leerjaar al goed 
gewoon. We hebben al zeer veel gewerkt maar gelukkig is er ook af en toe tijd voor een spelletje. 
Weet je dat we ook al Frans krijgen? Dit is echt leuk!!! 
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L4 

Wat zijn we in het 4de leerjaar goed gestart. We hebben zelfs al onze eerste toets achter de rug. 
Voor WO zijn we ons aan het verdiepen in onze gemeente. Wisten jullie dat wij eigenlijk een 
deelgemeente van Gent zijn? We zijn ook mega fier op onze splinternieuwe smart-boarden. Super 
leuk om alle nieuwe dingen te ontdekken op het bord, en we zijn nog lang niet klaar.  

 

 

L5 

Het schooljaar is een aantal weken ver, we hebben al heel veel geleerd.  
De eerste weken waren een herhaling van de leerstof van het 4 de leerjaar. Bij de meeste kinderen 
ging de heropfrissing goed en vlot.  
We gingen ook een eerste keer zwemmen. Door corona was dat al een tijdje geleden.  

Op vrijdag mochten we op de straat met “rollend materiaal”.  
We maakten er een Strapdag extra large van… We mochten verder rollen, vallen en spelen op de 
speelplaats.  Het was een mega toffe dag.  
L5b leerde hun nieuwe juf Melia al heel goed kennen, het is tof en leerrijk in de klas.  
We wensen haar van harte welkom op onze school!  
 

L6 

Dag iedereen, 

Welkom bij onze krant van de maand. De eerste weken in het zesde leerjaar verlopen goed. We zijn 
terug gaan zwemmen, en wat zijn we hier blij mee. We gingen ook in groepjes naar workshops. Op 
voorhand mochten we kiezen uit voeding/economie/handel. We mochten pampers van poppen 
verversen, 3D printen waar we uitleg kregen en zelf een 3D sleutelhanger maken. Bij hout/metaal en 
elektriciteit hebben we een autootje gemaakt. De STRAPDAG hebben we ook al achter de rug. Dan 
kwam iedereen met de step, fiets, skateboard,… naar school. Mauro uit L6A heeft elke dag zijn eigen 
klein badeendje mee. Dat is zijn geluksbrenger. Als we 100 punten hebben op de Classdojo gaan we 
naar een film kijken met enkele snacks. We kijken er naar uit. Tot volgende maand!  

 


