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START! 
Beste ouders, beste leerlingen 

 

Voelen jullie ook al die kriebels in de buik? De spanning van de eerste schooldag die 

nadert?  

Wel… wij ook! Op school zijn we volop bezig alles in gereedheid te brengen voor het 

nieuwe schooljaar. We verlangen om die vele kleine en blije snoetjes terug te mogen 

zien!  

We zijn opgelucht dat we de mondmaskers in bepaalde situaties mogen langs de 

kant leggen. Maar we zullen ook heel waakzaam blijven en onze werking heel goed 

blijven afstemmen op de geldende maatregelen.  

In deze eerste flits van het nieuwe schooljaar vinden jullie alvast wat belangrijke 

informatie omtrent de welkomdag, de infomomenten en de start op 1 september.  

We ontmoeten jullie graag volgende week! 

Directie en team VBS Desselgem  

WELKOMDAG  
  

 

Bedankt aan alle ouders om ten alle tijde jullie mondmasker aan te hebben. 

Er wordt een mogelijkheid voorzien om een drankje te nuttigen aan tafel met jullie 

bubbel.  

In de klaslokalen vragen we om maximum met 4 gezinsbubbels aanwezig te zijn. 

Wanneer het te druk is, kan er gewacht worden op de speelplaats.  

gratis lekker ijsje               

voor alle 

leerlingen! 
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OPSTART SCHOOLJAAR  

 De leerlingen hoeven geen mondmaskers meer te dragen, de leerkrachten enkel 

in bepaalde situaties. We vragen aan de ouders om wel altijd een mondmasker op 

te hebben bij het betreden van de school (ook op de speelplaats) . Indien de 

situatie verandert, schakelen we meteen waar nodig en volgen we de instructies 

van het CLB.  

 beide ingangen (via grote parking en Balling) mogen opnieuw door alle leerlingen 

gebruikt worden. 

ouders van de peuterklas en de eerste kleuterklas mogen hun kleuter terug 

afzetten en ophalen aan de klas zelf.  

ouders van de tweede en derde kleuterklas en het eerste leerjaar zetten hun 

kleuter af en halen hun kleuter op aan de lage poort aan de grote speelplaats. 

de leerlingen vanaf het tweede leerjaar worden bij voorkeur afgehaald op de 

voorziene plek op de parking of aan de poort van de Balling. 

 

INFOAVONDEN PER KLAS  

In de eerste week van het schooljaar wordt er opnieuw per klas een infomoment 

voor de ouders voorzien. Op deze avond zal de leerkracht de specifieke klaswerking 

verder toelichten.  

Noteer alvast de data in jullie agenda!  

Verdere info volgt per brief op de welkomdag. Er worden telkens 2 shiften per klas 

voorzien, zodat ouders met meerdere leerlingen op onze school naar beide klassen 

kunnen gaan. 

MAANDAG 23 AUGUSTUS voor K1 (uitnodiging reeds ontvangen) 

MAANDAG 6 SEPTEMBER voor L2 – L3 – L4 – L5 (2 shiften)  

WOENSDAG 8 SEPTEMBER voor K2 – K3 (2 shiften) en L6 (1 shift) 

MAANDAG 13 SEPTEMBER voor L1 (in de namiddag!) 

DONDERDAG 21 OKTOBER voor P en K1 (avond)  
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KLASLEERKRACHTEN  

Waarschijnlijk zijn jullie al nieuwsgierig naar de naam van de nieuwe juf! Hierbij 

vinden jullie alvast een overzicht per klas; 

KLEUTER 

P: juf Dannythia 

K1: juf Nancy + juf Laura (extra ondersteuning) 

K2: juf Hilde + juf Sanne op woensdagVM en vrijdagNM 

K3: Juf Ann en juf Laura 

Kleuterturnen: juf Laura 

Kinderverzorgster: juf Ruth 

LAGER 

L1: juf Dorine en juf Joyce  

L2: juf Aniek  

L3: juf Patricia en juf Joyce  

Juf Carine zal extra ondersteunen in L1, L2 en L3 

L4: juf Veerle 

L5: juf Debby 

L6: juf Lut 

 

Turnen: juf Sophie 

Zorg lager: juf Mieke 

Godsdienst: juf Tine  

 

WISSEL LOKALEN 

Tijdens de vakantie maakten we werk van de verhuis van bepaalde klassen. Onze 

techniekklas zit nu in de vroegere schrijfdansklas (gang van de 2de kleuterklas). 

In de vroegere techniekklas creëerden  we een nieuwe regenboogklas. Dit 

multifunctioneel klasje dient als extra kleuterklas waar we kunnen schrijfdans, zorg, 

kleuterICT en kinderyoga doen en grotere kleutergroepen op bepaalde momenten 

kunnen uitsplitsen zodat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft.  

Neem gerust een kijkje in deze nieuwe lokalen tijdens de welkomdag!  
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WERKEN IN DE SCHOOLOMGEVING 

Er is intussen heel wat veranderd in onze schoolomgeving! De afbraakwerken van de 

gebouwen in de Nieuwstraat verlopen vlot. Toch zullen de afbraak en de bouw wel 

wat hinder veroorzaken op de parking en in de Nieuwstraat, oa. door een deel van 

de parking dat zal gebruikt worden. 

Volgens het werfcharter dat de bouwonderneming met Stad Waregem heeft, zal er 

geen zwaar verkeer zijn tijdens de begin – en einduren van de school. Het is echter 

ten sterkste aangeraden om zeker heel voorzichtig te blijven in de omgeving! 

Kinderen die alleen naar school komen, gebruiken best de ingang via de Balling.  

Als school volgen we alles mee goed op en nemen extra veiligheidsmaatregelen 

indien die nodig blijken. We houden steeds nauw contact met de 

bouwondernemingen.  

 

 

 

En nu… nog even veel spelen en genieten van de vakantie! 

 


