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SCHOOLFLITS 3  
OPENINGSUREN SCHOOL 
  
Vorige schooljaar hebben we onze schooluren wat moeten wijzigen in functie van 

het veilig organiseren van de leerlingenstromen. 

Dit schooljaar zijn onze schooluren opnieuw zoals voorheen. 

Hieronder vindt u ze nogmaals terug. 

 

 voormiddag namiddag 

maandag 8u30 – 11u40 13u15 – 16u00 

dinsdag 8u30 – 11u40 13u15 – 16u00 

woensdag 8u30 – 11u40 - 

donderdag 8u30 – 11u40 13u15 – 16u00 

vrijdag 8u30 – 11u40 13u15 – 15u00 

 

AFHALEN POORT BALLING 

➔ ENKEL voor leerlingen LAGER 

De leerlingen van het lager die opgehaald worden aan de Balling door hun 

ouders, komen mee met de rij van de Balling. Zo kunnen wij een beter overzicht 

behouden.   

 

AANKOMST VOOR 8u OP SCHOOL 

Alle leerlingen, groot en klein, die vroeger dan 8u op school aankomen, vragen 

we vriendelijk om eerst naar de opvang te gaan. Er is pas toezicht op de 

speelplaats vanaf 8u.  

 

 

 

 

 

 



 

schoolflits 3 schooljaar 2021-2022  - 10 september 2021                                          

 

STRAPDAG OP VRIJDAG 17 SEPTEMBER  

Komen jullie ook op 17 september met de fiets, step, te voet naar school? 

 

 

 

 

 

OUDERRAAD OP STRAETE KERMIS 

Er werd met veel enthousiasme activiteiten gepland tijdens de startvergadering van 

onze ouderraad! We mochten ook 3 nieuwe leden verwelkomen.  

We nodigen jullie van harte uit voor de startactiviteit! 

23 SEPTEMBER TUSSEN 14u en 17u 

Standje met visput en popcorn 

Nieuwstraat – ter hoogte van onze school 

 

KALENDER WERKJAAR OUDERRAAD 

Hieronder ziet u de planning met de activiteiten van 

de ouderraad voor dit schooljaar. 

Alle extra hulp is welkom! Wie graag enkel bij één 

bepaalde werkgroep of bij de ouderraad wil aansluiten, spreek gerust één van de 

leden of de directie aan, zij zullen graag meer informatie geven. 

 

 

KALENDER WERKJAAR OUDERRAAD 

September 24/09 Straete Kermis  

Oktober 05/10 Traktaat aan de leerkrachten: Dag van de leerkracht  

14/10 om 20u: vergadering ouderraad om 20u00 

November Cavaverkoop 
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December 01/12 Hulp bij Sint – en grootouderfeest  

02/12 om 20u : vergadering ouderraad 

17/12 Hulp bij Kerstmarkt 

Februari 03/02: vergadering ouderraad 

04/02: Organisatie kinderrommelmarkt op opendeuravond 

Maart Snoep – en koekjesverkoop  

Hulp aan de paashaas  

29/03: vergadering ouderraad om 20u00 

Mei Hulp bij schoolfeest 

juni 02/06: vergadering ouderraad om 20u00 

Dankviering Eerste communie en Vormsel  

 

INTERESSANTE INFOBROCHURES  

In bijlage van de mail vinden jullie nog 2 extra infobrochures. 

Opvang thuis voor ziek kind 

Actief programma voor kinderen en jongeren met overgewicht  

 

 

KERMIS MET DE KLAS  

Maandagnamiddag gaan onze kleuters en het 

1ste leerjaar naar de kermis! 

Joepie!  
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VERLOREN VOORWERPEN: 

NAJAARSCOLLECTIE 

Alle verloren voorwerpen hangen aan 

de kapstok onder het afdak op de grote 

speelplaats.   

 

 

 

 

VOLG DE KLAS OP INSTAGRAM 

Sinds vorig schooljaar heeft elke klasgroep een eigen instagramaccount.  

Deze accounts zijn rechtstreeks gekoppeld aan onze website. Wie niet wenst dat zijn 

zoon of dochter op deze openbare account op foto staat, moet dit expliciet 

melden via onderstaande link. 

https://forms.office.com/r/8gdxnCff2J 

 

Benieuwd naar foto’s uit de klas? Volg dan de klas van uw kind! 

vbsd_julesklas_20_21 

vbsd_nijntjesklas_21_22 

vbsd_nellie.cezarklas_21_22 

vbsd_kikkerklas_21_22 

vbsd_regenboogklas_21_22 

vbsd_1steleerjaar_21_22 

vbsd_2deleerjaar_21_22 

vbsd_3deleerjaar_21_22 

vbsd_4deleerjaar_21_22 

vbsd_5deleerjaar_21_22 

vbsd_6deleerjaar_21_22 

vbsdesselgem_godsdienst 

 

FIJN WEEKEND! 

https://forms.office.com/r/8gdxnCff2J

