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ADEMEN 
Beste ouders 

De maand oktober was in een zucht voorbij.  

We halen opgelucht adem dat we deze 2 maanden zonder al te veel 

coronakleerscheuren zijn kunnen doorkomen. 

We hielden onze adem in telkens een telefoontje of mailtje binnenkwam en toen we 

de situaties in andere scholen hoorden.  

Onze adem stokte even toen er toch in sommige klassen een leerkracht of leerling 

besmet bleek.  

We kijken met ingehouden adem naar de komende weken en maanden en vragen 

ons af ons onze mooie plannen niet gedwarsboomd zullen worden. 

Volgende week zullen we even allemaal goed uitblazen, zowel onze leerlingen als 

leerkrachten, want we hebben allemaal hard en goed gewerkt! De mooie 

rapporten en de vele kleuterwerkjes die ik zag voorbijkomen, zijn daar een bewijs 

van. Het doet me als directeur steeds zeer veel deugd dat ik zo fier mag zijn op onze 

flinke leerlingen en gemotiveerde juffen.  

Ik wens jullie allen even de tijd toe om samen met jullie gezin en familie goed in en uit 

te ademen; thuis in het herfstzonnetje, op het kerkhof met herinneringen aan 

overleden dierbaren, in het bos tussen de vallende blaadjes, aan zee met de wind in 

de haren, of in de zetel voor de buis.  

Fijne vakantie! 

RAADSELTJES UIT HET 2DE LEERJAAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De antwoorden van de raadseltjes vinden jullie helemaal op het einde van deze schoolflits 
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GROETJES UIT DURBUY! 

L6 trok afgelopen week op bosklassen naar 

Durbuy. Onze leerlingen, juf Lut en juf Sophie 

keken hier al het hele schooljaar naar uit. 

Jammergenoeg moesten we omwille van 

corona 3 leerlingen missen in de groep…      

Onze leerlingen beleefden heel wat 

spannende en leerrijke activiteiten. Hieronder 

vinden jullie het verslag van dag 4, geschreven 

door Mila, Youssef en Ryan 

Verslag DAG 4 : 28 oktober 

Klimbos + everzwijnenwandelingen 

Onze laatste volle dag in Durbuy. Jammer… 

Deze morgen waren we op om 7u30 op en om 8uur aan de ontbijttafel. Na het eten 

mochten we nog spelen. De jongens voetbalden tegen een ploegje van een 

Mechelse school. Jammer genoeg verloren ze. De meisjes oefenden nog voor de 

afscheidsavond. 

In de voormiddag gingen we naar Adventure Valley voor hoogteparcours. Jaro 

heeft ze allemaal gedaan ook al heeft hij hoogtevrees. Rayan ging eerst te vlug 

vooruit en later bleef hij steken, maar hij werd gered door onze monitor Jeroen. 

Juf Sophie haalde om 11uur juf Joyce aan het station van Barvaux op. Daarna 

stapten we door het bos en over de velden terug naar LPM. Daar kregen we lekkere 

vissticks van kapitein Hugo (neef van Iglo). Na het eten gingen we met Jeroen 

everzwijnen spotten. Spannend hoor… Op een bepaald moment moesten we vlug 

weglopen voor een aanvallende everzwijnenmoeder die haar jongen beschermde. 

Het liep goed af. Oef! Ten slotte mochten we elk twee keer death ride doen. Toppie! 

Dan gingen we naar het stadje Durbuy om souvenirs te kopen. Als avondeten 

kregen we barbecueworsten en dan… was het afscheidsfeest. Geike, Marit en 

Martha volgden mee via Zoom. We waren blij dat we elkaar terug zagen. We 

speelden toneeltjes, reclames, zongen liedjes, dansten, deden goocheltrucs en als 

laatste speelden we homo universalis. Thibo was de winnaar. Proficiat! 

Wil je nog meer zien en lezen over de bosklassen? 

Surf naar www.vbsdesselgem.be > onze troeven > bos-en zeeklassen  

 

 

http://www.vbsdesselgem.be/
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CAVAVERKOOP OUDERRAAD 

 

Verdere info is te vinden op onze facebookpagina: vrije basisschool Desselgem 

BESTELLEN KAN NOG TOT 8 NOVEMBER VIA DEZE LINK; 

https://forms.office.com/r/6QR5BHeBqJ 

 

VERNIEUWDE WERKING SPEELPALEIS 

We kregen van de ouderraad een mooie budget voor de aankoop van 

nieuw materiaal voor ons speelpaleis! DANKUWEL! 

Wist je dat… 

• Het speelpaleis volledig gerund wordt door de leerlingen van L5? 

• Alle kinderen die op de grote speelplaats spelen elke speeltijd 

materiaal kunnen ontlenen? 

• We nu ook 2 aparte koffers voor de kleuters hebben voorzien? 

• We de leerlingen op deze manier leren samen spelen? 

• We via het speelpaleis leren zorg dragen voor materiaal? 

• Juf Debby en juf Ann de trekkers zijn van deze werkgroep? 

• Er steeds een enthousiaste rij klaar staat aan de 

uitleenbalie? 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/6QR5BHeBqJ
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VIERING MISSIO 

Oktober is Missio maand. Dit jaar is het thema “Van 

harte”. Onze leerlingen maakten een geldtapijt in 

de vorm van een hart. 

Dit tapijt bracht 100 euro op voor de 

ondersteuning van het project in Congo van Zuster 

Lieve.  

 

 

Tijdens de viering bracht klas 3 het verhaal 

van de blinde man die door de goedheid 

en opmerkzaamheid van Jezus terug kon 

zien. 

 

 

 

UPDATE DIGISPRONG 

Vanuit de Vlaamse Overheid kregen alle scholen een mooi budget voor de uitbouw 

van hun digitale middelen. 

Samen met de scholen van de Wegwijzer hebben wij al verschillende stappen 

binnen de digisprong doorlopen. Ook op onze school deden wij de afgelopen jaren 

al heel wat inspanningen om ons ICT materiaal up-to-date te houden; denk maar 

aan de recent vernieuwde digitale klasborden, de aankoop van ipads, een goed 

uitgeruste computerklas, de vernieuwing van ons wifi-netwerk, … 

De laatste stap in het proces is het aankopen van verschillende devices om te 

gebruiken in de klassen. Hierbij gaan we niet over één nacht ijs. 

We willen immers de beste keuze qua prijs-kwaliteit maken en voor toestellen kiezen 

die een echte pedagogische meerwaarde betekenen. 

We schatten in dat de aankoop en levering van de toestellen halverwege het 

tweede trimester van dit schooljaar rond moet zijn. 

We houden jullie op de hoogte! 
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VERANDERINGEN NA DE HERFSTVAKANTIE 

WELKOM 

Na de herfstvakantie mogen wij 6 nieuwe peutertjes ontvangen! Welkom aan Jonas, 

Armand, Karina, Kobe, Caleb en Vinz. 

 

JUF NANCY 

Juf Nancy is goed hersteld na haar operatie en zal na de vakantie terug van de 

partij zijn. Bedankt aan juf Laura Verhasselt om de voorbije weken goed voor onze 

1ste kleuterklas te zorgen! 

 

MONDMASKERS 

We vinden het jammer jullie als (groot)ouders te moeten vragen om vanaf 8 

november terug een mondmasker te dragen bij het betreden van onze 

schoolterreinen. 

Ook de leerlingen van L5 en L6 dragen steeds een mondmasker. Voor de leerlingen 

van L4 raden wij het ten sterkste aan om opnieuw een mondmasker op te zetten. 

We volgen de situatie op de voet en willen onze schoolwerking vrijwaren van een 

coviduitbraak. 

Bedankt alvast voor jullie begrip en om hier opnieuw ten volle aan mee te werken! 

 

 

ZUSTER MARIA 

Vorige week is Zuster Maria gestorven.  Zuster Maria, ook wel 

gekend als de “grote zuster” was van 1962 tot 1980 overste, lerares 

huishoudkunde en directrice van de toenmalige Beroepsschool in 

Desselgem. Zij bleef tot 2016 in het klooster van onze school. 

Menig leerling en oudleerling herinnert zich vast onze zuster nog, 

die graag vanuit haar deur van het klooster naar de spelende 

kleutertjes op de kleine speelplaats kwam kijken. Ze bleef steeds 

heel erg betrokken bij het hele schoolgebeuren, zelfs toen ze al in 

het rusthuis in Ieper zat.  

Rust zacht, zuster Maria.  
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FRUIT EEN LEKKERE BUIT - KIWIACTIE 

Helpen jullie ons opnieuw stickers van de Zespri kiwi’s te verzamelen? 

Dan maken we opnieuw kans op gratis ballen!  

 

PS: mama’s of papa’s die eens hoog op onze afdaken durven klimmen om de 

verzameling aan ballen eraf te halen, zijn ook altijd welkom!        

 

 

 

Antwoorden raadseltjes L2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


