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DROMEN 
Beste ouders, beste leerlingen 

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, dromen van vrede voor iedereen. 

De laatste weken werden we allen wakker geschud uit onze droom dat corona bijna 

verleden tijd zou zijn. We stonden erbij en keken ernaar hoe het virus weer volop de 

bovenhand kreeg. Dit had gevolgen voor ieder van ons. 

Maar laten we onze dromen voor een betere wereld hierdoor niet opgeven. 

Laten we dromen van een wereld waar verdraagzaamheid, begrip, dankbaarheid 

en respect voor elkaar opnieuw de bovenhand nemen. Laten we uitkijken naar de 

warmte van gezellige feestdagen.  

Ook op onze school starten we elke dag opnieuw met een mooie droom om er een 

leerrijke, boeiende en verbindende dag van te maken. 

Deze gedachte blijven we vast houden, ook als het moeilijk gaat. Want onze 

leerlingen staan steeds op de eerste plaats voor ons.  

Bedankt, beste ouders en leerlingen, om steeds achter ons te blijven staan en ons te 

ondersteunen in onze taak als school. Dit doet ons deugd. 

 

Team VBS Desselgem 

 

 

KERSTMONDMASKERS TE KOOP 

 

Vanaf dinsdag 14 december zullen jullie voor en na schooltijd aan 

het bureau van mevrouw Kim kerstmondmaskers kunnen kopen ten 

voordele van onze school. 

1 pakje met 5 wegwerpmaskers kost 3eur.  

Hiermee kunnen jullie gezellig en toch veilig genieten van de 

eindejaarsperiode! 
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NIEUWS UIT HET KINDERPARLEMENT 

Inmiddels kwam ons gloednieuwe kinderparlement al 2 maal bijeen. 

 

Zij brachten reeds enkele goede ideeën en oplossingen naar voor;  

*klasballen 

Nu is er vaak ruzie op de speelplaats voor de ballen. Het kinderparlement stelt voor 

om 2 gekleurde ballen per klas in een gekleurde bak in het snoezelpaleis te 

bewaren. Elke klas heeft een balverantwoordelijke.  

>Dit voorstel werd goedgekeurd door de directie. Deze werking wordt na de 

Kerstvakantie opgestart. 

Opmerking van de directeur: wanneer de bal op het dak ligt, blijft hij er (even) 

liggen. Mevrouw Kim zal niet wekelijks op het dak kruipen!       

 

*organiseren van sportwedstrijden over de middag  

Er zullen verschillende sportwedstrijden binnen verschillende disciplines 

georganiseerd worden over de middag. Deze worden verspreid over het hele 

schooljaar. Per 2 maanden wordt er 1 sport geselecteerd. 

Er volgt nog een stemming welke sporten er allemaal aan bod zullen komen. 

 

>Dit voorstel wordt goedgekeurd door de directie. De stemming en de wedstrijden 

zullen vanaf januari plaatsvinden.  

 

*tabasco voor bij de spaghetti 

Deze vraag kan Mevrouw Kim niet goedkeuren. Thuis mag iedereen zijn spaghetti zo 

pikant maken als hij of zij zelf wil. Onze traiteur Esthio zorgt dagelijks voor een lekkere, 

gebalanceerde en gezonde maaltijd. Er wordt vermeden dat er teveel specerijen 

worden gebruikt, zodat dit aangepast is naar de smaak van klein en groot.  
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SINT EN PIET 

Op woensdag 1 december was het Sintfeest op school. 

Sint bleef op een veilige afstand en sprak de kinderen 

digitaal via Zoom toe. Maar zijn 2 gekke Pieten waren wel 

van de partij! 

Wat hebben we gelachen! We zongen en 

dansten dat het een lieve lust was en speelden toneeltjes voor de 

Sint. 

De Sint zag dat het goed was en zijn Pieten hadden voor ieder wat 

lekkers mee. 

Op maandag 6 december hadden Sint en Piet voor elke klas een geschenkje mee. 

Benieuwd naar de optredens van onze leerlingen? 

Alle opnames zijn te bekijken via ons youtube kanaal! 

https://www.youtube.com/channel/UCKEFKZkQSlPcpJTuKN2q-

aw/videos 

 

PROFICIAT AAN DE ZWEMMERS VAN L2 

Stoere en sportieve vrouwen en mannen daar, in het tweede leerjaar! 

Zij wonnen in de Swimmathon de prijs voor beste zwemmers van de eerste graad van 

alle deelnemende scholen! Dat is super! 

De hele klas wint een gratis groepszwembeurt. 

 

L6: BEZOEK AAN DE MOSKEE 

Op donderdag 25 november bezochten we de moskee. We 

werden hartelijk onthaald door 2 jonge vrouwen. Zij vertelden 

over de Islam. Het symbool is een maan en een ster. De maan 

staat voor de maankalender die gebruikt wordt. De ster met 5 

punten voor de 5 zuilen van de Islam. Dat is de 

geloofsbelijdenis,5 keer per dag bidden, de vasten in de 

maand Ramadan, steun geven aan armen, de pelgrimstocht 

naar Mekka. 

https://www.youtube.com/channel/UCKEFKZkQSlPcpJTuKN2q-aw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKEFKZkQSlPcpJTuKN2q-aw/videos
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Na de uitleg verkenden we de moskee. Eerst zagen we de keuken, een vergaderzaal. Dan 

de klaslokalen waar kinderen de Koran en Arabisch leren. In de wasplaats toonden Fouad en 

Youssef hoe een moslim zich “Ritueel” wast. Daarna deden we schoenen uit om binnen te 

gaan in de gebedsruimte van de mannen. De Iman, de voorganger in het gebed, roept de 

gelovigen op tot het vrijdaggebed. De vrouwen hebben een aparte ruimte. 

Na de rondleiding was er nog er nog een quiz en een traktaat! Leuk hoor. 

Waarom bezochten we de moskee?  

- Om de Islam beter te leren kennen. (Rayan) 

- Zo hebben we ontdekt dat alle godsdiensten verschillend zijn, 

maar ook gelijkenissen hebben. Elke godsdienst wil een goed 

mens van ons maken.(Mila) 

- Zo leren we mensen met een andere godsdienst beter kennen 

en beter begrijpen.(Thibo) 

 

ADVENTSTIJD: LICHT VOOR ELKAAR 

We maken met alle leerlingen kerstkaarten om uit te delen in de rusthuizen De 

Meers en Aurélys. 

De leerlingen van L4, L5, L6 brengen dinsdag 14 december een 

kerstspel (buiten) voor de bewoners van de flatjes van de 

Coorenblomme. 

De leerlingen van L1, L2, L3 gaan vrijdag 17 december naar Aurélys 

om daar hun kerstwensen over te maken. 

Op deze manier willen wij met onze school wat warmte en liefde 
verspreiden aan allen die hier extra deugd van hebben. 

 

NA DE KERSTVAKANTIE 

Na de kerstvakantie starten er 6 nieuwe peutertjes bij juf Dannythia. Dan 

telt onze Julesklas al 13 peutertjes. 

Welkom aan Inga, Maëlle, Kato, Lize, Victor en Joséphine!  

De jongste eerste kleuters, die ingestapt zijn op 1 september, gaan nu 

over naar de eerste kleuterklas bij juf Nancy. 

 

 

 


